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MINTAPROGRAM-TERVEZETEK TANÁRI ÉS TANULÓI SEGÉDLETEKKEL

TANÁRI SEGÉDLET (ÁLTALÁNOS)

A tematikus nap megszervezése lehetőséget, ugyanakkor kihívást is jelent a pedagógusoknak és a diákoknak. Jó tervezéssel élményszerű megva-
lósítást érhetünk el. A program felkészült kollégákat és motivált, mozogni vágyó gyermekeket kíván. A NAT 2012, a kerettantervi tartalmi elvárások, 
a diákok, a kollégák együttesen hat(hat)nak a tematikus nap minőségére.

A tematikus nap egyik célja, hogy fellazítsa a hagyományos tanórai kereteket, változatosabbá tegye a tanulási folyamatot, élményszerűen alapozza 
meg az egészségtudatos magatartást és az egészséges életmód igényét. Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy mit és hogyan tanítsunk, hogy az tar-
talmas, változatos, gazdag, ugyanakkor a mindennapi életben is jól használható, alkalmazható legyen. Szerezzünk minél több feledhetetlen élményt 
tanítványainknak!

A „mit?” kérdésre nyilván könnyebb a válasz, a titok a „hogyan?”-ban rejlik… Amennyiben megtaláljuk rá a választ, a kedvező tanulási tapasztalatok 
jó, egészséges irányba terelhetik a tanórán, tematikus napon kívüli mozgásos cselekvéseket. Fontos célként fogalmazódik meg, hogy a tapasztaltakat 
az iskolán kívül is képessé váljanak kreatívan alkalmazni a tanulók. A tanulók motoros szféráján túl a kognitív képességek, valamint a mozgással kap-
csolatos érzelmi, szociális hatások is nagy szerepet játszanak az egészségtudatos felnőtt kialakulásában. A mozgásos tartalmakra mint lehetőségre 
kell tekintenünk a felnövekvő generációk számára az élethosszig tartó egészségtudatos magatartás, életvezetés kialakításában. A pedagógus szerepe 
ebben a folyamatban, hogy a tananyagot tanulható formában strukturálja és bontsa le a diák-diák és diák-pedagógus szintjére. Fontos, hogy milyen 
formában, felépítésben, szervezeti keretek között, milyen kommunikációval és milyen visszacsatolással valósul meg a tanulás. A módszerek sokfélék 
lehetnek (akad az adott helyzetben hatékony és kevésbé hatékony), de alapvetően két stratégiát különíthetünk el (direkt és indirekt oktatási stratégia).
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A pedagógusközpontú (direkt) és a tanulóközpontú (indirekt) stratégiák főbb jellemzőit az alábbi táblázat foglalja össze:

Alapvető oktatási stratégia Tanulási jellemző Tanítási stílus Célok, fő jellemzők Tanulásszervezés
Direkt, pedagógus-központú reproduktív vezénylő, parancsoló a pedagógus követése, másolása együttes, frontális

Direkt, pedagógus-központú reproduktív interaktív mozgástanulás együttes, differenciált

Direkt, pedagógus-központú reproduktív állomásos önálló gyakorlás csoportos

Direkt, pedagógus-központú reproduktív önellenőrzéses önálló gyakorlás páros, csoportos

Indirekt, tanulóközpontú produktív társtanítás felelősségvállalás, mozgáselemzés páros, csoportos

Indirekt, tanulóközpontú produktív kooperatív tanulás önálló csoportmunka, egyéni felelősség páros, csoportos

Indirekt, tanulóközpontú produktív konvergens felfedezés problémamegoldó gondolkodás,  
mozgástanulás

egyéni, páros

Indirekt, tanulóközpontú produktív divergens felfedezés kreativitás,  
mozgástanulás

egyéni, páros

Indirekt, tanulóközpontú produktív tanulók által tervezett tanulás alkalmazó gyakorlás, egyéni felelősség egyéni, páros, csoportos

Forrás: Csányi Tamás – Révész László: A testnevelés tanításának didaktikai alapjai. Budapest: MDSZ, 2015, 87.

Totálisan direkt, vezénylő, parancsoló oktatásról akkor beszélünk, ha a tanóra összes döntését a pedagógus hozza, a tanulók csak végrehajtanak. 
A pedagógus döntései kiterjednek a tananyag feldolgozásának menetére, a gyakorlatok, feladatok típusára, az eszközök kiválasztására, a terhe-
lés-pihenés arányára, a csoportok, párok kialakítására, a játékok választására, az értékelés kritériumaira. Nincs differenciálás, mindenki ugyanazt 
csinálja és ugyanannyi ideig. Kevéssé hatékony tanulási környezetet teremt a foglalkozásokon.

Az interaktív tanítási stílus hatékony és eredményes, önmagában hordozza a differenciálás és adaptivitás szempontjait. Attól függetlenül, hogy 
a legtöbb döntést a pedagógus hozza, igyekszik más módszereket is beilleszteni. A pedagógus döntéseit a tanítványok reakciói határozzák meg. 
Kommunikációban a kölcsönösségre törekszik. Minél több gyakorlat, minél többszöri differenciált formában jelenik meg. A tanulóknak is van lehe-
tőségük választani a könnyebb vagy nehezebb gyakorlatok között, a sikeresség és a terhelés optimalizálása érdekében. Az interaktivitás jegyében  
a pedagógus figyelemmel kíséri a tanulók feladat-végrehajtásait, reakcióit, sikerességüktől függően képes változtatni. A tapasztalt pedagógusok 
egyre jobb megfigyelőkké válnak, ami az oktatás sikerességének kulcsa lehet.

Az állomásos vagy gyakorló tanítási stílus során a tanulók egyszerre, kisebb csoportokban végzik a feladatokat. Minden állomásnak saját feladata 
van. A tanulók önálló feladatvégzésének lehetőségei és a pedagógus rugalmasabb tevékenysége következtében népszerű és hatékony tanulásszer-
vezési megoldás.
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Az önellenőrzés bekapcsolása a tanulási folyamatba lehetővé teszi az egyre felelősségteljesebb tanulói magatartás kialakítását.
Az indirekt, tanulóközpontú oktatási stratégiák közül a társtanítás, társtutorálás során az „én tanítalak téged, utána te tanítasz engem” elve működik, 

mely a gyermekek természetes társas játékai során is megfigyelhető.
A kooperatív tanulást támogató stílus a diákok közötti szociális kapcsolatokra és azok motivációjára alapoz. Olyan csoportos tanulásszervezés, 

amelyben a tagoknak az eredményesség érdekében együtt kell működniük. A közös cél elérésének feltétele, hogy minden tanuló hozzátegye a saját 
erőfeszítéseit. A kooperatív módszerek vonatkozásában a testnevelés során kiemelhetjük az „ellenőrzés párban”, a „jigsaw”, a „TGT” és a „Co-op” 
technikákat.

Az ellenőrzés párban működésének alapja a páros tanulási folyamat, amelyet négyfős csoportokba szervezünk. A két páros meghatározott módon 
tanítja egymást, majd bemutatják és értékelik egymást.

A jigsaw vagy szakértői mozaik módszer során több azonos létszámú csoportot alakítunk ki, a tanulókat megszámozzuk. Ezek lesznek a saját cso-
portok. A saját csoport minden tanulója elmegy az előre kialakított, az egyéni sorszámának megfelelő tanulási állomásra, ahol a többi csoport azonos 
számmal rendelkező tanulójával alkot egy új tanulási csoportot. Itt az adott terület szakértőjévé válik. Miután megtanulták az adott feladatot, valamennyi 
tanuló visszatér az eredeti csoportjához, és megtanítja a társainak a korábban tanultakat. 

A TGT vagy csapatjáték-bajnokság modellben heterogén csapatokat alakítunk, mely csapatok a gyakorlás során együtt tevékenykednek. A gyakor-
lási időt követően a csapatokból képességszinteknek megfelelően versenyeket/futamokat szervezünk. Ezek után minden tanuló visszamegy az eredeti 
csapatához, és az elért eredmények összeadódnak.

A Co-op formula esetében az egyes csoportok kisebb feladatelemeken dolgoznak, ha kidolgozták a saját részüket, akkor a feladat egésze érdeké-
ben a többi csoporttal (amelyek más-más feladatelemet dolgoznak ki) együttműködve összehangolják a tevékenységüket.

A felfedezéses tanulás produktív tanulási lehetőség. Az egyik irány a konvergens felfedezés, a másik a divergens felfedezés. Mindkét irány jel-
lemzője, hogy a pedagógus soha nem mutatja, mondja meg a várt feladat-végrehajtásokat, azt a tanulókra bízza. A konvergens felfedezés esetében 
egy, míg a divergens felfedezés esetében több jó megoldás létezik. A módszer segíti a kreativitás és a fantázia megjelenését.

A tanulók által tervezett tanulás a legindirektebb variáció, ahol a pedagógus a mentor szerepét tölti be. A tanulók saját maguk tervezik (előre meg-
adott szempontok alapján) a tevékenységüket. A szempontok meghatározása történhet a diákok részéről is.1

Bármelyik variációt választjuk is, indokolt a differenciált adagolás, a folyamatos visszacsatolás, a pozitív hangnem, a motiváció az aktív tanulói 
részvételre, a tanulócsoport összetételének és a tanulók egyéni képességeinek maximális figyelembevételével. Fontos a tanulók személyre szabott 
fejlődése, a sokoldalúság biztosítása, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás. A diákokat meg kell tanítani tanulni, hogy képesek legyenek valamit 
tenni (DFHT).2

1 Csányi T. – Révész L.: A testnevelés tanításának didaktikai alapjai. Budapest: MDSZ, 2015.
2 A Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben pályázat. Szakmai nyitókonferencia. EFOP-3.1.2-16-2016-00001.
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TANÁRI SEGÉDLET – 1–2. ÉVFOLYAM

Ha az 1–2. osztályosok tanítóik támogatásával szeretnék a beiskolázási körzetükben található óvodásokat az egészséges életmódra ösztönözni, ter-
mészetesen megtehetik. Az egymástól való tanulás lehetőségén túlmutathat a hozadéka az iskolaválasztás során.
A gyermekek által készített rajzokat az óvodai csoportokban bemutatva terelhetik a korosztályt az egészséges életmód felé.

Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolán kívüli szabadidős mozgástevékenységek

A tanári segédlet részei:
• a ppt-bemutatóhoz tartozó ajánlás – 1–2 évfolyam;
• foglalkozásterv – 1–2. évfolyam;
• a tematikus nap javasolt időbeosztása – 1–2. évfolyam;
• kép- és szöveges mellékletek – 1–2.évfolyam.

3.2.1. A ppt-bemutatóhoz tartozó ajánlás – 1–2. évfolyam
Az óravázlatban dőlt betű jelöli az oktatónak szóló instrukciókat, szaggatott aláhúzás pedig azokat a pontokat, ahol a Power Point-prezentációt is hasz-
náló oktatóknak a következő diára kell lépniük („Lépjen az 1. diához!”).

A ppt-bemutató letölthető innen: 
A prezentáció tartalmazza „Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolán kívüli szabadidős mozgástevékenységek” tematikus nap 1–2. évfolyam-

nak szóló programját, benne a választható elméleti, a tantermi játékos feladatok és a tornatermi/szabadtéri feladatok ajánlását. A feladatokat mindenki 
a saját ízlése szerint formálhatja, teret engedve a tanulói és a saját kreativitásának. Változtasson bátran!

A tematikus nap épít a tanulók előzetes tudására (környezetismeret, természetismeret, biológia, egészségtan, sportági ismeretek), az egymás kö-
zötti tudásmegosztásra, az egymástól való tanulás motiváló erejére.

Átfogó képet ad az egészségtudatos magatartásról, benne a táplálkozás, a hozzá kapcsolódó betegségek, a sport és a sérülések, valamint a higi-
énia fontosságáról. Kedves Kollégák, bátran súlyozzák, differenciálják, szabják a tanulócsoportra és magukra az anyagot, és tiszteljenek meg kritikai 
észrevételükkel! 

Az elméleti és tantermi foglalkozásterv két tanóra időtartama egyben, Önökre bízzuk, hogy mikor és mennyi szünetet tartanak. A tervben az idő-
beosztás csak támpontként szolgál. A foglalkozásterv az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez3 című dokumentum 11. számú melléklete 
(Óraterv – „B” változat) alapján készült a pedagógusminősítés dokumentációjával összhangban.

A játékos feladatok tetszés szerint változtathatóak, továbbfejleszthetőek, ezekkel tiszteljenek meg bennünket.

3  Antalné Szabó Ágnes – Hámori Veronika – Kimmel Magdolna – Kotschy Beáta – Móri Árpádné – Szőke-Milinte Enikő – Wölfling Zsuzsanna (2013): Útmutató a pedagógusok minő-
sítési rendszeréhez. Budapest: Oktatási Hivatal. 132.
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Foglalkozásterv – 1–2. évfolyam

CÍM Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolán kívüli szabadidős mozgástevékenységek

KÉSZÍTETTE Renczes Ákos

TÉMA A mozgás és a táplálkozás kapcsolata, a higiénia szerepe

FELTÉTELEK, ESZKÖZÖK laptop, kivetítő, a tanári segédletben található mellékletek

A TERVEZETT  
TEVÉKENYSÉGEK  
HOSSZA

90 perc (a gyermekek igényeihez igazodó szünetekkel)

TANULÁSI EREDMÉNYEK A tanulók ismerjék, hogy mi helyes/egészséges, és mi egészségtelen.

KOROSZTÁLY 1–2. osztály

FEJLESZTENDŐ  
KÉSZSÉGEK

szókincs, kifejezőkészség, együttműködés, kreativitás, újításra való törekvés, IKT eszközök használata

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi területek: testnevelés és sport
Kiemelt fejlesztési területek: erkölcsi nevelés (elfogadás), demokráciára nevelés (csoportmunka), az önismeret és 
a társas kultúra fejlesztése (empátia, közösségi élet), családi életre nevelés (túra), testi és lelki egészségre nevelés, 
felelősségvállalás másokért (szociális érzékenység, segítség), fenntarthatóság, környezettudatosság
Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia (logikus gondolkodás), természettudo-
mányos és technikai kompetencia, digitális kompetencia, szociális kompetencia, kezdeményezőképesség, esztétikai-
művészeti tudatosság és kifejezőkészség, hatékony önálló tanulás
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LEÍRÁS Tartalmazza Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolán kívüli szabadidős mozgástevékenységek temati-
kus nap 1–2. évfolyam programját, benne a választható elméleti, tantermi játékos feladatok és a tornatermi/szabad-
téri feladatok ajánlását. A feladatokat mindenki a saját ízlése szerint formálhatja, teret engedve a tanulói és a saját 
kreativitásának. Változtasson bátran!

ELŐKÉSZÜLETEK A háttér-információk elemzése
Előzetesen kupakgyűjtés (szelektív gyűjtőbe kerülhet, de meg is lehet tartani későbbi játékokhoz, esetleg karitatív 
tevékenységhez is csatlakozhatna)
A védőnői szűrővizsgálat koordinálása, továbbá meghívott vendégek is színesíthetik a programot, pl. gyerekorvos 
Túra megszervezése
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Időkeret A foglalkozás menete Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Megjegyzések
5’ A program bemutatása

A tematikus nap vázlata
Az előadás vázlata

szóban közlés együttes osztálymunka laptop, interaktív tábla,
projektor

Lépjen az 1. diára!
Lépjen a 2. diára!
Lépjen a 3. diára!

3’ Csoportalakítás
Motiváció, gondolatébresztés
Rá kell vezetni a tanulókat  
az egészséges életmód területeire.

képes ábrázolás

beszélgetés

3 csoport

csoportmunka

I. melléklet

II. melléklet

Lépjen a 4. diára!

Lépjen az 5. diára!

7’ Vegyétek ki a részleteket a borítékból, 
és rakjátok össze a képet!
Mit ábrázol? Beszéljünk a képekről!

beszélgetés/vita együttes osztálymunka hívóképek Lépjen a 6. diára!

10’ A mozgás szerepe
Szerintetek miért fontos a játék, a moz-
gás, a sport? Vitassátok meg!
Képességek fejlődése, pl. ügyesség
kerettanterv
Közösség, barátságok kialakulása
szociális kompetencia
Élmény és örömforrás
NAT
Befogadás, elfogadás, tolerancia
NAT
Kreativitás, fantázia…
NAT
Egészségmegőrzés
NAT
Prevenció/megelőzés
NAT
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Időkeret A foglalkozás menete Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Megjegyzések
10’ A táplálkozás fontossága, kiemelten a 

sófogyasztás, a cukros ételek, a zöld-
ségek, gyümölcsök, halételek szerepe. 
Bővebben a háttér-információkban. 
Építsen a gyermekek előzetes tudá-
sára és a tantárgyi koncentrációra, pl. 
testnevelés!
Háttér-információk a tanári segédlet 
elején. A 9. diától a Happy-Hét prog-
ramjaival egészíthető ki az információ.

képes ábrázolás

beszélgetés/vita

együttes osztályfoglal-
kozás

megfelelő kép Lépjen a 7. diára!

10’ A higiénia szerepe az életünkben
Hallgassa meg a tanulók tapasztalatait, 
terelje őket az egészséges életmód 
felé!

képes ábrázolás

beszélgetés/vita

együttes osztályfoglal-
kozás

megfelelő kép Lépjen a 8. diára!

10’ Játsszátok el a képeket! előadás, bemutatás a 
valóságban

csoportmunka Lépjen a 9. diára!

15’ „Ki vagyok én?” játék. Az egyik tanuló 
kap egy kártyát, majd a többi tanulónak 
rövid leírást ad az adott kártyáról.  
Aki felismeri, hogy melyik kártyáról van 
szó, helyet cserél vele, és ő lesz  
a következő kártyabirtokos.

képes ábrázolás együttes osztálymunka képek, III. melléklet Lépjen a 10. diára!

15’ Összefoglalás
Egészítsétek ki a rajzokat!
Gondoljatok az egészségetekre!

képes ábrázolás egyéni munka IV. melléklet Lépjen a 11. diára!

5’ Ellenőrzés ellenőrzés, értékelés, 
önértékelés

együttes  
osztályfoglalkozás

Lépjen a 12. diára!
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A tematikus nap javasolt időbeosztása – 1–2. évfolyam 

8.00–8.15: Ismertető a tematikus nap / az Európai Diáksport Napja Magyarország programjairól
8.15–9.30: Ppt-bemutatóval megtámogatott interaktív foglalkozás (saját döntés alapján beiktatott szünetekkel)
9.30–9.50: Tízórai szünet, egészséges alapanyagokból a tanulók által összeállított egészséges tízórai
9.50–10.15:  Plakát készítése csoportban bármilyen technikával minimum A/3-as méretben – feltölthető a tematikus nap elektronikus felületére, 

később iskolai kiállítás szervezhető belőlük
10.15–10.30: Szünet
10.30–11.00:  Közös bemelegítés a programban részt vevő gyermekeknek, felnőtteknek.
11.00–12.30: Különleges mozgásos foglalkozás
12.30–13.30: Az Európai Diáksport Napja Magyarország aktuális távjának megtétele – bárki csatlakozhat (www.mdsz.hu)
13.30–14.00: Ebédszünet
14.00–14.30: Flashmob (a tematikus nappal kapcsolatban bármilyen alkotás, melyet az erre alkalmas felületre tölthetnek fel)
14.30–15.10: Összjáték minden résztvevőnek a gyermekek által megalkotott és szervezett játékokból
15.10–15.45: Levezetés, a program értékelése
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Kép- és szöveges mellékletek – 1–2. évfolyam

I. melléklet – Csoportalakításhoz
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II. melléklet – Mozaikokból kialakítható képek, tetszőlegesen darabolható

83 
 

II. melléklet – mozaikokból kialakítható képek, tetszőlegesen darabolható 
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III. melléklet – „Ki vagyok én?” játékhoz, igény szerint bővíthető
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III. melléklet – „Ki vagyok én?” játékhoz, igény szerint bővíthető 
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IV. melléklet – Egészítsd ki a rajzot!

90 
 

IV. melléklet – Egészítsd ki a rajzot! 

 

 



MINTAPROGRAM-TERVEZETEK TANÁRI ÉS TANULÓI SEGÉDLETEKKEL

21AZ EGÉSZSÉGTUDATOS GONDOLKODÁS ÉS AZ ISKOLÁN KÍVÜLI SZABADIDŐS MOZGÁSTEVÉKENYSÉGEK 
TEMATIKUS HÉT

91 
 

 



MINTAPROGRAM-TERVEZETEK TANÁRI ÉS TANULÓI SEGÉDLETEKKEL

22AZ EGÉSZSÉGTUDATOS GONDOLKODÁS ÉS AZ ISKOLÁN KÍVÜLI SZABADIDŐS MOZGÁSTEVÉKENYSÉGEK 
TEMATIKUS HÉT

92 
 

 

 



MINTAPROGRAM-TERVEZETEK TANÁRI ÉS TANULÓI SEGÉDLETEKKEL

23AZ EGÉSZSÉGTUDATOS GONDOLKODÁS ÉS AZ ISKOLÁN KÍVÜLI SZABADIDŐS MOZGÁSTEVÉKENYSÉGEK 
TEMATIKUS HÉT

TANÁRI SEGÉDLET – 3–4. ÉVFOLYAM

Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolán kívüli szabadidős mozgástevékenységek

A tanári segédlet részei:
• a ppt-bemutatóhoz tartozó ajánlás – 3–4. évfolyam;
• foglalkozásterv – 3–4. évfolyam;
• a tematikus nap javasolt időbeosztása – 3–4. évfolyam;
• kép- és szöveges mellékletek – 3–4. évfolyam.

A ppt-bemutatóhoz tartozó ajánlás – 3–4. évfolyam
Az óravázlatban dőlt betű jelöli az oktatónak szóló instrukciókat, szaggatott aláhúzás pedig azokat a pontokat, ahol a Power Point-prezentációt is hasz-
náló oktatóknak a következő diára kell lépniük („Lépjen az 1. diához!”).

A ppt-bemutató letölthető innen: 
A prezentáció tartalmazza „Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolán kívüli szabadidős mozgástevékenységek” tematikus nap 3–4. évfolyam-

nak szóló programját, benne a választható elméleti, a tantermi játékos feladatok és a tornatermi/szabadtéri feladatok ajánlását. A feladatokat mindenki 
a saját ízlése szerint formálhatja, teret engedve a tanulói és a saját kreativitásának. Változtasson bátran!

A tematikus nap épít a tanulók előzetes tudására (környezetismeret, természetismeret, biológia, egészségtan, sportági ismeretek), az egymás kö-
zötti tudásmegosztásra, az egymástól való tanulás motiváló erejére.

Átfogó képet ad az egészségtudatos magatartásról, benne a táplálkozás, a hozzá kapcsolódó betegségek, a sport és a sérülések, valamint a higi-
énia fontosságáról. Kedves Kollégák, bátran súlyozzák, differenciálják, szabják a tanulócsoportra és magukra az anyagot, és tiszteljenek meg kritikai 
észrevételükkel! 

Az elméleti és tantermi foglalkozásterv két tanóra időtartama egyben, Önökre bízzuk, hogy mikor és mennyi szünetet tartanak. A tervben az idő-
beosztás csak támpontként szolgál. A foglalkozásterv az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez4 című dokumentum 11. számú melléklete 
(Óraterv – „B” változat) alapján készült a pedagógusminősítés dokumentációjával összhangban.

A játékos feladatok tetszés szerint változtathatóak, továbbfejleszthetőek, ezekkel tiszteljenek meg bennünket.

4  Antalné Szabó Ágnes – Hámori Veronika – Kimmel Magdolna – Kotschy Beáta – Móri Árpádné – Szőke-Milinte Enikő – Wölfling Zsuzsanna (2013): Útmutató a pedagógusok minő-
sítési rendszeréhez. Budapest: Oktatási Hivatal. 132.
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Foglalkozásterv – 3–4. évfolyam

CÍM Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolán kívüli szabadidős mozgástevékenységek

KÉSZÍTETTE Renczes Ákos

TÉMA A mozgás és a táplálkozás kapcsolata, a higiénia szerepe

FELTÉTELEK, ESZKÖZÖK laptop, kivetítő, a tanári segédletben található mellékletek

A TERVEZETT  
TEVÉKENYSÉGEK  
HOSSZA

90 perc (a gyermekek igényeihez igazodó szünetekkel)

TANULÁSI EREDMÉNYEK A tanulók ismerjék, hogy mi helyes/egészséges, és mi egészségtelen.

KOROSZTÁLY 3–4. osztály

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉGEK szókincs, kifejezőkészség, együttműködés
kreativitás, újításra való törekvés,
IKT eszközök használata

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi területek: testnevelés és sport
Kiemelt fejlesztési területek: erkölcsi nevelés (elfogadás), demokráciára nevelés (csoportmunka), az önismeret 
és a társas kultúra fejlesztése (empátia, közösségi élet), családi életre nevelés (túra), testi és lelki egészségre 
nevelés, felelősségvállalás másokért (szociális érzékenység, segítség), fenntarthatóság, környezettudatosság
Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia (logikus gondolkodás), természet-
tudományos és technikai kompetencia, digitális kompetencia, szociális kompetencia, kezdeményezőképesség, 
esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség, hatékony önálló tanulás
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LEÍRÁS Tartalmazza Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolán kívüli szabadidős mozgástevékenységek tema-
tikus nap 3–4. évfolyam programját, benne a választható elméleti, a tantermi játékos feladatok és a tornatermi/
szabadtéri feladatok ajánlását. A feladatokat mindenki a saját ízlése szerint formálhatja, teret engedhet tanulói és  
a saját kreativitásának. Változtasson bátran!

ELŐKÉSZÜLETEK A háttér-információk elemzése
Előzetesen kupakgyűjtés
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Időkeret A foglalkozás menete Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Megjegyzések
5’ A program bemutatása

A tematikus nap vázlata
Az előadás vázlata

szóban közlés együttes osztálymunka laptop, interaktív tábla,
projektor

Lépjen az 1. diára!
Lépjen a 2. diára!
Lépjen a 3. diára!

5’ Motiváció, gondolatébresztés
Egészséges életmód
Rá kell vezetni a tanulókat  
a fogalmakra.

beszélgetés együttes osztálymunka hívóképek Lépjen a 4. diára!

3’ Csoportalakítás (4 csoportot alakí-
tunk random módon, amelyek  
a kapott darabokból kirakott képről 
beszélnek)

pl. magyar kártya 
színei

5’ A mozgás szerepe
Rakjátok össze a képet!
Szerintetek miért fontos a játék,  
a mozgás, a sport?  
Vitassátok meg!

beszélgetés/vita csoportmunka hívókép, I. melléklet Lépjen az 5. diára!

5’ A táplálkozás szerepe, fontossága
Mi jut eszedbe a képről?

beszélgetés,/vita csoportmunka hívókép, II. melléklet Lépjen a 6. diára!

5’ Milyen jelenetet látsz?
A pihenés fontossága

beszélgetés/vita csoportmunka hívókép, III. melléklet Lépjen a 7. diára!

5’ Idézd fel az ismereteidet a képpel 
kapcsolatban!
Tisztálkodás, higiénia

beszélgetés/vita csoportmunka hívókép, IV. melléklet Lépjen a 8. diára!
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Időkeret A foglalkozás menete Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Megjegyzések
10’ Rajzban javítsátok ki a kapott képeket 

úgy, hogy az egészségtudatosságra 
hívja fel a figyelmet!
Kreativitás, fantázia…
Egészségmegőrzés
Prevenció/megelőzés
NAT

csoportmunka V. melléklet Lépjen a 9. diára!

15’ Alkossatok plakátot! képes ábrázolás csoportmunka Lépjen a 10. diára!
10’ Mutassátok be a plakátot! előadás csoportmunka Lépjen a 11. diára!
10’ Lájkoljatok! Használjátok a hangulat-

jeleket az állításokkal kapcsolatban!
együttes osztálymunka hangulatjelek

VI. melléklet
Lépjen a 12. diára!

8’ Összefoglalás, értékelés
Párosítsátok az összetartozókat!

Ellenőrzés

ellenőrzés, értékelés

önértékelés

egyéni munka

együttes osztályfoglal-
kozás

VII. melléklet Lépjen a 13. diára!

Lépjen a 14. diára!

Lépjen a 15. diára!
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A tematikus nap javasolt időbeosztása – 3–4. évfolyam

8.00–8.15: Ismertető a tematikus nap / az Európai Diáksport Napja Magyarország programjairól
8.15–9.30: Ppt-bemutatóval megtámogatott interaktív foglalkozás (saját döntés alapján beiktatott szünetekkel)
9.30–9.50: Tízórai szünet, egészséges alapanyagokból a tanulók által összeállított egészséges tízórai
9.50–10.15:  Plakát készítése csoportban bármilyen technikával minimum A/3-as méretben – feltölthető a tematikus nap elektronikus felületére, 

később iskolai kiállítás szervezhető belőlük
10.15–10.30: Szünet
10.30–11.00: Közös bemelegítés a programban részt vevő gyermekeknek, felnőtteknek.
11.00–12.30: Különleges mozgásos foglalkozás
12.30–13.30:  Az Európai Diáksport Napja Magyarország aktuális távjának megtétele – bárki csatlakozhat (www.mdsz.hu)
13.30–14.00: Ebédszünet
14.00–14.30: Flashmob (a tematikus nappal kapcsolatban bármilyen alkotás, melyet az erre alkalmas felületre tölthetnek fel)
14.30–15.10: Összjáték minden résztvevőnek a gyermekek által megalkotott és szervezett játékokból
15.10–15.45: Levezetés, a program értékelése
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Kép- és szöveges mellékletek – 3–4. évfolyam

I. melléklet

 
 

 
 

II. melléklet 
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II. melléklet

 
 

 
 

 

III. melléklet 
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III. melléklet

 
 

 

 

 

 

 

 

IV. melléklet 
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IV. melléklet
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V. melléklet

 
 

V. melléklet 
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VI. melléklet – kártyák: Lájkoljatok! 
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VI. melléklet – Kártyák: Lájkoljatok!
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Az állítások tovább bővíthetőek:

• Naponta 1,5-2 liter vizet kell elfogyasztani.
• Az energiaitalok egészségesek.
• Sok cukros ételt kell fogyasztani, hogy ne hízzunk el.
• 5-6 óra alvás elegendő.
• 9 órát kell aludni.
• A fehér kenyér egészséges.
• Sok gyümölcsöt és zöldséget kell fogyasztani.
• Hetente egyszer kell fürödni.
• Minden étkezés után fogat kell mosni.
• A fehérneműt naponta kell cserélni.
• Testnevelés után pótolni kell az elvesztett folyadékot, lehetőleg vízzel.
• Sportoláskor nem kell átöltözni.
• A bemelegítés fontos.
• A kávé fontos a gyermekek számára, mert felfrissülnek tőle.
• Nem jó vizet inni, mert nincs benne tápanyag.

Forrás: 
http://portal.nebih.gov.hu/informaciok/elelmiszer/lakossagi;
http://tudatos.info.hu/uploads/document_storage/DocumentText_20/NFH_kiadvany_A5_kave.pdf 
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VII. melléklet – Kártyák párosításhoz

pihenés tilos

vele kezdődik a napod 1,5-2 l

egészséges koffein

megzavarja a szívedet  sok cukor

víz napi adagja 9 óra

alvás időtartama zuhanyozás 

víztakarékos fürdés energiaital

kávé tartalmazza zöldség

kóla is tartalmazza megrészegít

cigaretta bőséges reggeli

alkohol nyugtatja az idegrendszert
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TANÁRI SEGÉDLET – 5–6. ÉVFOLYAM

Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolán kívüli szabadidős mozgástevékenységek

A tanári segédlet részei:
• a ppt-bemutatóhoz tartozó ajánlás – 5–6. évfolyam;
• foglalkozásterv – 5–6. évfolyam;
• a tematikus nap javasolt időbeosztása – 5–6. évfolyam;
• kép- és szöveges mellékletek – 5–6. évfolyam.

A ppt-bemutatóhoz tartozó ajánlás – 5–6. évfolyam
Az óravázlatban dőlt betű jelöli az oktatónak szóló instrukciókat, szaggatott aláhúzás pedig azokat a pontokat, ahol a Power Point-prezentációt is hasz-
náló oktatóknak a következő diára kell lépniük („Lépjen az 1. diához!”).

A ppt-bemutató letölthető innen: 
A prezentáció tartalmazza „Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolán kívüli szabadidős mozgástevékenységek” tematikus nap 5–6. évfolyam-

nak szóló programját, benne a választható elméleti, a tantermi játékos feladatok és a tornatermi/szabadtéri feladatok ajánlását. A feladatokat mindenki 
a saját ízlése szerint formálhatja, teret engedve a tanulói és a saját kreativitásának. Változtasson bátran!

A tematikus nap épít a tanulók előzetes tudására (környezetismeret, természetismeret, biológia, egészségtan, sportági ismeretek), az egymás kö-
zötti tudásmegosztásra, az egymástól való tanulás motiváló erejére.

Átfogó képet ad az egészségtudatos magatartásról, benne a táplálkozás, a hozzá kapcsolódó betegségek, a sport és a sérülések, valamint a higi-
énia fontosságáról. Kedves Kollégák, bátran súlyozzák, differenciálják, szabják a tanulócsoportra és magukra az anyagot, és tiszteljenek meg kritikai 
észrevételükkel! 

Az elméleti és tantermi foglalkozásterv két tanóra időtartama egyben, Önökre bízzuk, hogy mikor és mennyi szünetet tartanak. A tervben az idő-
beosztás csak támpontként szolgál. A foglalkozásterv az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez5 című dokumentum 11. számú melléklete 
(Óraterv – „B” változat) alapján készült a pedagógusminősítés dokumentációjával összhangban.

A játékos feladatok tetszés szerint változtathatóak, továbbfejleszthetőek, ezekkel tiszteljenek meg bennünket.
 

5  Antalné Szabó Ágnes – Hámori Veronika – Kimmel Magdolna – Kotschy Beáta – Móri Árpádné – Szőke-Milinte Enikő – Wölfling Zsuzsanna (2013): Útmutató a pedagógusok minő-
sítési rendszeréhez. Budapest: Oktatási Hivatal. 132.
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Foglalkozásterv – 5–6. évfolyam

CÍM Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolán kívüli szabadidős mozgástevékenységek

KÉSZÍTETTE Renczes Ákos

TÉMA A mozgás és a táplálkozás kapcsolata, a higiénia szerepe

FELTÉTELEK, ESZKÖZÖK laptop, kivetítő, a tanári segédletben található mellékletek

A TERVEZETT  
TEVÉKENYSÉGEK  
HOSSZA

90 perc (a gyermekek igényeihez igazodó szünetekkel)

TANULÁSI EREDMÉNYEK A tanulók ismerjék, hogy mi helyes/egészséges, és mi egészségtelen.

KOROSZTÁLY 5–6. osztály

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉGEK szókincs, kifejezőkészség, együttműködés
kreativitás, újításra való törekvés,
IKT eszközök használata

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi területek: testnevelés és sport
Kiemelt fejlesztési területek: erkölcsi nevelés (elfogadás), demokráciára nevelés (csoportmunka), az önisme-
ret és a társas kultúra fejlesztése (empátia, közösségi élet), családi életre nevelés (túra), testi és lelki egészségre 
nevelés, felelősségvállalás másokért (szociális érzékenység, segítség), fenntarthatóság, környezettudatosság
Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia (logikus gondolkodás), természet-
tudományos és technikai kompetencia, digitális kompetencia, szociális kompetencia, kezdeményezőképesség, 
esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség, hatékony önálló tanulás
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LEÍRÁS Tartalmazza Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolán kívüli szabadidős mozgástevékenységek 
tematikus nap 5–6. évfolyam programját, benne a választható elméleti, tantermi játékos feladatok és a tor-
natermi/szabadtéri feladatok ajánlását. A feladatokat mindenki a saját ízlése szerint formálhatja, teret engedve  
a tanulói és a saját kreativitásának. Változtasson bátran!

ELŐKÉSZÜLETEK A háttér-információk elemzése
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Időkeret A foglalkozás menete Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Megjegyzések
5’ A program bemutatása

A tematikus nap vázlata
Az előadás vázlata

szóban közlés együttes osztálymunka laptop, interaktív 
tábla, projektor

Lépjen az 1. diára!
Lépjen a 2. diára!
Lépjen a 3. diára!

5’ Motiváció, gondolatébresztés
A játék fogalma, a sport fogalma, a szabad-
idősport, a versenysport fogalma
Rá kell vezetni a tanulókat a fogalmakra.

beszélgetés együttes osztálymunka Lépjen a 4. diára!

10’ A mozgás szerepe
Szerintetek miért fontos a játék, a mozgás, 
a sport? Vitassátok meg!
Képességek fejlődése, pl. ügyesség
kerettanterv
Közösség, barátságok kialakulása
szociális kompetencia
Élmény és örömforrás
NAT
Befogadás, elfogadás, tolerancia
NAT
Kreativitás, fantázia…
NAT
Egészségmegőrzés
NAT
Prevenció/megelőzés
NAT

beszélgetés/vita együttes osztálymunka hívóképek

Lépjen az 5. diára!

Lépjen a 6. diára!

Lépjen a 7. diára!

Lépjen a 8. diára!

Lépjen a 9. diára!

Lépjen a 10. diára!

Lépjen a 11. diára!
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Időkeret A foglalkozás menete Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Megjegyzések
10’ Ki vagyok én?

Alkossatok párokat! Helyezzétek a kártyá-
kat képpel lefelé fordítva a játéktér közepé-
re! Minden játékos vegyen fel egy fejpántot, 
és rögzítse! Húzzon mindenki egy kártyát, 
ne nézze meg, és rögzítse a homlokára! Ta-
láljátok ki kérdések segítségével, hogy mit 
ábrázol a kártya! Ha egyikőtök kitalálta, vi-
tassátok meg, mi a szerepe az egészséges 
életmódban, majd a másikótok következik. 
Tetszés szerinti kör játszható, új kártyákat is 
lehet alkalmazni. A párok egymás között is 
elcserélhetőek.

képes ábrázolás páros munka megfelelő képek  
(I. melléklet), fej-/haj-
pánt, amivel a kártya 
rögzíthető a gyere-
kek homlokán

Lépjen a 12. diára!

5’ Alkossatok csoportokat a „Ki vagyok én?” 
játékkal! A csapattagok egy kártyát kapnak, 
míg a csapatvezető tanulók rövid leírást 
kapnak az adott kártyáról. Aki felismeri, 
hogy melyik csoporthoz tartozik, elhelyez-
kedik a csoportnál.

csoportmunka a csoportok számá-
nak megfelelő leírás 
és a tagok számának 
megfelelő kép  
(II. melléklet)

Lépjen a 13. diára!

10’ Vitassátok meg, miért vagytok fontosak!
Háttér-információk a tanári segédlet elején. 
A 9. diától a Happy-Hét programjaival egé-
szíthető ki az információ.

beszélgetés/vita csoportmunka Lépjen a 14. diára!

10’ Idézzétek fel, hogy mi a szerepetek, miért 
vagytok fontosak interjú segítségével!

beszélgetés csoportmunka Lépjen a 15. diára!
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Időkeret A foglalkozás menete Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Megjegyzések
20’ Activity, csak mutogatással egyénileg, majd 

párban. Aki kitalálta, helyet cserél a muto-
gatóval.
NAT: személyiségformálás, szociális kom-
petencia

együttes osztályfoglal-
kozás
páros munka

feladatkártyák  
(III. melléklet)

Lépjen a 16. diára!

10’ Prevenció
Ha rajtad múlna, mit tanácsolnál az osztály-
társaidnak, hogyan őrizzék meg az egész-
ségüket? Álmodd meg az egészségtudatos 
iskolát, és rajzold le otthon!

beszélgetés együttes osztálymunka Lépjen a 17. diára!

10’ Összefoglalás
Oldjátok meg a feladványokat egyénileg!

Ellenőrzés

ellenőrzés,  
értékelés
önértékelés

IV. melléklet 
minden gyermeknek 
1 példány

V–VI. melléklet

Lépjen a 18. diára!



MINTAPROGRAM-TERVEZETEK TANÁRI ÉS TANULÓI SEGÉDLETEKKEL

46AZ EGÉSZSÉGTUDATOS GONDOLKODÁS ÉS AZ ISKOLÁN KÍVÜLI SZABADIDŐS MOZGÁSTEVÉKENYSÉGEK 
TEMATIKUS HÉT

A tematikus nap javasolt időbeosztása – 5–6. évfolyam

8.00–8.15: Ismertető a tematikus nap / az Európai Diáksport Napja Magyarország programjairól
8.15–9.30: Ppt-bemutatóval megtámogatott interaktív foglalkozás (saját döntés alapján beiktatott szünetekkel)
9.30–9.50: Tízórai szünet, egészséges alapanyagokból a tanulók által összeállított egészséges tízórai
9.50–10.15:  Plakát készítése csoportban bármilyen technikával minimum A/3-as méretben – feltölthető a tematikus nap elektronikus felületére, 

később iskolai kiállítás szervezhető belőlük
10.15–10.30: Szünet
10.30–11.00: Közös bemelegítés a programban részt vevő gyermekeknek, felnőtteknek.
11.00–12.30: Különleges mozgásos foglalkozás
12.30–13.30:  Az Európai Diáksport Napja Magyarország aktuális távjának megtétele – bárki csatlakozhat (www.mdsz.hu)
13.30–14.00: Ebédszünet
14.00–14.30: Flashmob (a tematikus nappal kapcsolatban bármilyen alkotás, melyet az erre alkalmas felületre tölthetnek fel)
14.30–15.10: Összjáték minden résztvevőnek a gyermekek által megalkotott és szervezett játékokból
15.10–15.45: Levezetés, a program értékelése
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Kép- és szöveges mellékletek – 5–6. évfolyam

I. melléklet – Kártyák
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3.4.4. Kép- és szöveges mellékletek – 5–6. évfolyam 

 

I. melléklet – kártyák 
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II. melléklet – Társkereső 
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II. melléklet – Társkereső

Fontos vagyok a gyerekek és a felnőttek számára is. Segítem a csontok, az izmok, a légzés, a keringés működését, fejlődését. Lehetek teremben, de a 
szabadban vagyok az igazi. Velem együtt lehetsz öreggel, fiatallal, fiúkkal, lányokkal, szóval mindenkivel. Amennyiben sokat vagy velem, verejtékezel, 
és minden együtt töltött óra után meg kell mosakodnod, és vizet kell innod. Szeretném, ha mindennap találkoznál velem, ha nagyon ügyes vagy, akkor 
versenyszerűen is érhetünk el eredményeket. Mindenképpen örömöt szerzek Neked.
Én vagyok a MOZGÁS.

Mindennap többször is találkozunk. Reggel, tíz órakor, délben, uzsonnaidőben és kora este. Nélkülem nem fejlődik a szervezeted egészségesen. Sok 
gyümölcsöt, zöldséget, húst, tejterméket tartalmazok, de sajnos halból nagyon keveset. Sokszor több sót és cukrot is szórsz rám, mint kellene, erre 
nagyon figyelj! Amennyiben segítesz nekem, én is segítek Neked.
Én vagyok a HELYES TÁPLÁLKOZÁS.

Velem is találkozol nap mint nap. Nagyon fontos vagyok Neked, de erre nem mindig figyelsz. Előnyben részesíted a cukrosakat, a koffeintartalmúakat 
és a szénsavasokat velem szemben, pedig édes vagyok Hozzád. Ilyenkor nagyon szomorú vagyok. Mozgás után fogyasztanod kell engem. Naponta 
1,5-2 litert ajánlanak belőlem. Van, mikor palackba zárnak, de a csapból is én folyok.
Én vagyok az IVÓVÍZ. 

123 
 

Mikor nagyon kicsi voltál, nagyon sokszor találkoztunk. Ahogyan növekszel, egyre kevesebbet igényelsz belőlem, de vigyázz, mert fontos vagyok. 

Mikor velem vagy, nyugodtabbak a szerveid, majd újult erővel vetheted bele magad a sportba, a tanulásba. Éjszakánként jó barátom, az alvás is 

csatlakozik hozzám, és reggel úgy ébredsz, mintha kicseréltek volna. 

Én vagyok a PIHENÉS. 

 

Fél egészség vagyok! Ha Veled vagyok, jó Rád nézni! Még az illatod is más. Ne hanyagolj el, mert megérzik Rajtad, csúfolhatnak miatta. Naponta 

kell velem találkoznod, de figyelj arra, hogy ne pazarolj. Velem szépülsz Te is, a ruháid is, a cipőid is és a környezeted is. Ne tarts titokban! 

Én vagyok a TISZTASÁG.  

 

      

 

III. melléklet – Activity 
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csatlakozik hozzám, és reggel úgy ébredsz, mintha kicseréltek volna. 

Én vagyok a PIHENÉS. 

 

Fél egészség vagyok! Ha Veled vagyok, jó Rád nézni! Még az illatod is más. Ne hanyagolj el, mert megérzik Rajtad, csúfolhatnak miatta. Naponta 

kell velem találkoznod, de figyelj arra, hogy ne pazarolj. Velem szépülsz Te is, a ruháid is, a cipőid is és a környezeted is. Ne tarts titokban! 

Én vagyok a TISZTASÁG.  
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Mikor nagyon kicsi voltál, nagyon sokszor találkoztunk. Ahogyan növekszel, egyre kevesebbet igényelsz belőlem, de vigyázz, mert fontos vagyok. Mikor 
velem vagy, nyugodtabbak a szerveid, majd újult erővel vetheted bele magad a sportba, a tanulásba. Éjszakánként jó barátom, az alvás is csatlakozik 
hozzám, és reggel úgy ébredsz, mintha kicseréltek volna.
Én vagyok a PIHENÉS.

Fél egészség vagyok! Ha Veled vagyok, jó Rád nézni! Még az illatod is más. Ne hanyagolj el, mert megérzik Rajtad, csúfolhatnak miatta. Naponta kell 
velem találkoznod, de figyelj arra, hogy ne pazarolj. Velem szépülsz Te is, a ruháid is, a cipőid is és a környezeted is. Ne tarts titokban!
Én vagyok a TISZTASÁG. 
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III. melléklet – Activity

EGYÉNILEG

ZUHANYZÁS FOGMOSÁS HAJMOSÁS KÖRÖMVÁGÁS ARCMOSÁS
ALVÁS OLVASÁS ÚSZÁS RÖPLABDÁZÁS TENISZEZÉS 
VÍZFOGYASZTÁS ALMAEVÉS PIHENÉS TANULÁS FÜRDÉS (KÁDBAN)
REGGELIZÉS SÉTA KÉZMOSÁS TAKARÍTÁS NEVETÉS

PÁRBAN

FOGORVOSNÁL ORVOSNÁL BARÁTSÁG SAKKOZÁS HORGÁSZAT
SZURKOLÓK TÁRSASJÁTÉK TOLLASOZÁS SZEMÉTGYŰJTÉS STRANDOLÁS
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IV. melléklet – Szókereső

A L V Á S T R E S S Z
L F G T O L V A S Á S
M A K H K O F F E I N
A R G É S Ó S K A F Í
C I G I Ó C S I P S Z
E N E R G I A I T A L
P K Ö R T E J D E E A
E A L U D T T E J Ó J
R P I H E N É S K Ű Ö
Y K Á V É D D K Ó L A
Z U H A N Y Z Á S L É
A L K O H O L D A Y D
J É D E S S É G E K I
H A M B U R G E R L Ó
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IV. melléklet – Megoldás – egészségtelen

A L V Á S T R E S S Z
L F G T O L V A S Á S
M A K H K O F F E I N
A R G É S Ó S K A F Í
C I G I Ó C S I P S Z
E N E R G I A I T A L
P K Ö R T E J D E E A
E A L U D T T E J Ó J
R P I H E N É S K Ű Ö
Y K Á V É D D K Ó L A
Z U H A N Y Z Á S L É
A L K O H O L D A Y D
J É D E S S É G E K I
H A M B U R G E R L Ó
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IV. melléklet – Megoldás – egészséges

A L V Á S T R E S S Z
L F G T O L V A S Á S
M A K H K O F F E I N
A R G É S Ó S K A F Í
C I G I Ó C S I P S Z
E N E R G I A I T A L
P K Ö R T E J D E E A
E A L U D T T E J Ó J
R P I H E N É S K Ű Ö
Y K Á V É D D K Ó L A
Z U H A N Y Z Á S L É
A L K O H O L D A Y D
J É D E S S É G E K I
H A M B U R G E R L Ó
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TANÁRI SEGÉDLET – 7–8. ÉVFOLYAM

Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolán kívüli szabadidős mozgástevékenységek

A tanári segédlet részei:
• a ppt-bemutatóhoz tartozó ajánlás – 7–8. évfolyam; foglalkozásterv – 7–8. évfolyam;
• a tematikus nap javasolt időbeosztása – 7–8. évfolyam;
• kép- és szöveges mellékletek – 7–8. évfolyam.

A ppt-bemutatóhoz tartozó ajánlás – 7–8. évfolyam
Az óravázlatban dőlt betű jelöli az oktatónak szóló instrukciókat, szaggatott aláhúzás pedig azokat a pontokat, ahol a Power Point-prezentációt is hasz-
náló oktatóknak a következő diára kell lépniük („Lépjen az 1. diához!”).

A ppt-bemutató letölthető innen: 
A prezentáció tartalmazza „Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolán kívüli szabadidős mozgástevékenységek” tematikus nap 7–8. évfolyam-

nak szóló programját, benne a választható elméleti, a tantermi játékos feladatok és a tornatermi/szabadtéri feladatok ajánlását. A feladatokat mindenki 
a saját ízlése szerint formálhatja, teret engedve a tanulói és a saját kreativitásának. Változtasson bátran!

A tematikus nap épít a tanulók előzetes tudására (környezetismeret, természetismeret, biológia, egészségtan, sportági ismeretek), az egymás kö-
zötti tudásmegosztásra, az egymástól való tanulás motiváló erejére.

Átfogó képet ad az egészségtudatos magatartásról, benne a táplálkozás, a hozzá kapcsolódó betegségek, a sport és a sérülések, valamint a higi-
énia fontosságáról. Kedves Kollégák, bátran súlyozzák, differenciálják, szabják a tanulócsoportra és magukra az anyagot, és tiszteljenek meg kritikai 
észrevételükkel! 

Az elméleti és tantermi foglalkozásterv két tanóra időtartama egyben, Önökre bízzuk, hogy mikor és mennyi szünetet tartanak. A tervben az időbe-
osztás csak támpontként szolgál. A foglalkozásterv az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez6” című dokumentum 11. számú melléklete 
(Óraterv – „B” változat) alapján készült a pedagógusminősítés dokumentációjával összhangban.

A játékos feladatok tetszés szerint változtathatóak, továbbfejleszthetőek, ezekkel tiszteljenek meg bennünket.

6  Antalné Szabó Ágnes – Hámori Veronika – Kimmel Magdolna – Kotschy Beáta – Móri Árpádné – Szőke-Milinte Enikő – Wölfling Zsuzsanna (2013): Útmutató a pedagógusok minő-
sítési rendszeréhez. Budapest: Oktatási Hivatal. 132.
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Foglalkozásterv – 7–8. évfolyam

CÍM Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolán kívüli szabadidős mozgástevékenységek

KÉSZÍTETTE Renczes Ákos

TÉMA A mozgás és a táplálkozás kapcsolata, a higiénia szerepe

FELTÉTELEK, ESZKÖZÖK laptop, kivetítő, a tanári segédletben található mellékletek

A TERVEZETT  
TEVÉKENYSÉGEK  
HOSSZA

90 perc (a gyermekek igényeihez igazodó szünetekkel)

TANULÁSI EREDMÉNYEK A tanulók ismerjék, hogy mi helyes/egészséges, és mi egészségtelen.

KOROSZTÁLY 7–8. osztály

FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉGEK szókincs, kifejezőkészség, együttműködés
kreativitás, újításra való törekvés
saját nézőpont összevetése mások véleményével, IKT eszközök használata

NAT-KAPCSOLÓDÁSOK Műveltségi területek: testnevelés és sport
Kiemelt fejlesztési területek: erkölcsi nevelés (elfogadás), demokráciára nevelés (csoportmunka), az önisme-
ret és a társas kultúra fejlesztése (empátia, közösségi élet), családi életre nevelés (túra), testi és lelki egészségre 
nevelés, felelősségvállalás másokért (szociális érzékenység, segítség), fenntarthatóság, környezettudatosság
Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia (logikus gondolkodás), természet-
tudományos és technikai kompetencia, digitális kompetencia, szociális kompetencia, kezdeményezőképesség, 
esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség, hatékony önálló tanulás
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LEÍRÁS Tartalmazza Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolán kívüli szabadidős mozgástevékenységek 
tematikus nap 7–8. évfolyam programját, benne a választható elméleti, tantermi játékos feladatok és a tor-
natermi/szabadtéri feladatok ajánlását. A feladatokat mindenki a saját ízlése szerint formálhatja, teret engedve 
a tanulói és a saját kreativitásának. Változtasson bátran!

ELŐKÉSZÜLETEK A háttér-információk elemzése
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Időkeret A foglalkozás menete Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Megjegyzések
5’ A program bemutatása

A tematikus nap vázlata
Az előadás vázlata

szóban közlés együttes osztálymunka laptop, interaktív tábla,
projektor

Lépjen az 1. diára!
Lépjen a 2. diára!
Lépjen a 3. diára!

5’ Motiváció, gondolatébresztés
Az egyensúly fogalma, az életmód 
fogalma 
Rá kell vezetni a tanulókat a mozgás 
fogalmára.
A mozgás szerepe
Milyen érzelmeket vált ki belőled  
a mozgás?

beszélgetés együttes osztálymunka kivágott és  
sokszorosított
hangulatjelek 
(I. melléklet)

Lépjen a 4. diára!
Lépjen az 5. diára!

Lépjen a 6. diára!

1’ Válassz hangulatjelet!
2’ Alkossatok csoportokat! Húzzon  

mindenki egyet!
csoportmunka az osztály-/csoport-

létszámra kiszámolt 
ikonok (II. melléklet)
a csoportok számának 
megfelelő kép  
(III. melléklet)

Lépjen a 7. diára!

10’ Alkossatok gondolattérképet! csoportmunka Lépjen a 8. diára!
10’ Vitassátok meg!

Háttér-információk a tanári segédlet 
elején. A 9. diától a Happy-Hét prog-
ramjaival egészíthető ki az információ 
(https://www.ogyei.gov.hu/happy).

beszélgetés/vita együttes osztálymunka Lépjen a 9. diára!

10’ Idézzétek fel a higiénia fontosságát! beszélgetés együttes osztálymunka a ppt-bemutató hívó-
képei

Lépjen a 10. diára!

10’ Fedezzétek fel az összefüggéseket!
Álmodjatok meg egy reklám-/kam-
pányfilmet, és mutassátok be!

előadás csoportmunka a csoportok számának 
megfelelő kép  
(IV. melléklet)

Lépjen a 11. diára!
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Időkeret A foglalkozás menete Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Megjegyzések
10’ Prevenció

Ha rajtad múlna, mit tanácsolnál az 
osztálytársaidnak, hogyan őrizzék 
meg az egészségüket?

csoportmunka Lépjen a 12. diára!

15’ Összefoglalás
Oldjátok meg a feladványokat  
egyénileg!

egyéni munka a tanulók számának 
megfelelő handout  
(V–VI. melléklet)

Lépjen a 13. diára!

12’ Ellenőrzés ellenőrzés, értékelés
önértékelés

együttes osztálymunka VII. melléklet  
megoldások

Lépjen a 14. és  
15. diára!
Lépjen a 16. diára!
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A tematikus nap javasolt időbeosztása – 7–8. évfolyam

8.00–8.15: Ismertető a tematikus nap / az Európai Diáksport Napja Magyarország programjairól
8.15–9.30: Ppt-bemutatóval megtámogatott interaktív foglalkozás (saját döntés alapján beiktatott szünetekkel)
9.30–9.50: Tízórai szünet, egészséges alapanyagokból a tanulók által összeállított egészséges tízórai
9.50–10.15:  Plakát készítése csoportban bármilyen technikával minimum A/3-as méretben – feltölthető a tematikus nap elektronikus felületére, 

később iskolai kiállítás szervezhető belőlük
10.15–10.30: Szünet
10.30–11.00: Közös bemelegítés a programban részt vevő gyermekeknek, felnőtteknek.
11.00–12.30: Különleges mozgásos foglalkozás
12.30–13.30:  Az Európai Diáksport Napja Magyarország aktuális távjának megtétele – bárki csatlakozhat (www.mdsz.hu)
13.30–14.00: Ebédszünet
14.00–14.30: Flashmob (a tematikus nappal kapcsolatban bármilyen alkotás, melyet az erre alkalmas felületre tölthetnek fel)
14.30–15.10: Összjáték minden résztvevőnek a gyermekek által megalkotott és szervezett játékokból
15.10–15.45: Levezetés, a program értékelése.
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Kép- és szöveges mellékletek – 7–8. évfolyam

I. melléklet – Hangulatok

134 
 

 

II. melléklet – csoportok 
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II. melléklet – Csoportok

135 
 

                    
                                                                                                                                                                           

                                                            

                                                              
 
 

III. melléklet – gondolattérkép: táplálkozás 
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III. melléklet – Gondolattérkép: táplálkozás

136 
 

         
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

IV. melléklet – gondolattérkép: táplálkozás 
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IV. melléklet – Gondolattérkép: táplálkozás

137 
 

 

      
 
 
 
 

      
 
 
 
V. melléklet – összefüggések 
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V. melléklet – Összefüggések

138 
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VI. melléklet – szólások, közmondások 
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VI. melléklet – Szólások, közmondások

Ép testben .................................................................................. .

Tisztaság fél ............................................................................... .

............................................................................, mint a makk.

Naponta egy  ...............................................  – az  .......................................................távol tartja.

Amit  ..........................................................., azzá leszel!

....................................................., mint a király,  .................................................., mint a polgár,  ......................................................., mint a koldus.

Nem azért élünk, hogy .................................................... , hanem azért eszünk, hogy  .................................................................. .

Tiszta  ....................................................... önt a pohárba.
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VII. melléket – Keresztrejtvény

Forrás: https://crosswordhobbyist.com/?msclkid=c8bb3b9dbce81a72590a67b5b6d61ced

https://crosswordhobbyist.com/?msclkid=c8bb3b9dbce81a72590a67b5b6d61ced
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VII. melléklet – Megoldások

1. MOZGÁS  Ép testben ép lélek.

2. PREVENCIÓ  Tisztaság fél egészség.

3. ELHÍZÁS  Egészséges, mint a makk.

4. HIGIÉNIA  Naponta egy alma – az orvost távol tartja.

5. GYÜMÖLCS  Amit eszel, azzá leszel.

6. ZÖLDSÉG  Reggelizz, mint a király, ebédelj, mint a polgár, vacsorázz, mint a koldus.

7. SÓ  Nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk.

8. HALÉTEL  Tiszta vizet önt a pohárba.



MINTAPROGRAM-TERVEZETEK TANÁRI ÉS TANULÓI SEGÉDLETEKKEL

72AZ EGÉSZSÉGTUDATOS GONDOLKODÁS ÉS AZ ISKOLÁN KÍVÜLI SZABADIDŐS MOZGÁSTEVÉKENYSÉGEK 
TEMATIKUS HÉT

VIII. melléklet – Óriás társasjáték

PET-palackokból és kupakokból kialakított dobókockával, párosával játsszák a tanulók. Cél, hogy minél hamarabb haladjanak végig a kijelölt pályán. 
A páros egyik felének kell a feladatokat végrehajtani, de természetesen egyeztetni lehet. A pálya tetszőlegesen kialakítható, rajzolható, sporteszkö-
zökkel, sportszerekkel (zsámoly, tornapad, Kölyökatlétika eszközei…) megtámogatható.

A dobás után a tanulók annyit lépnek, amennyit a kocka mutat. Bizonyos mezőkön a dobás után elméleti és gyakorlat feladatokat kell megoldani, ha 
sikerül, akkor léphető le a kidobott szám. A feladatok kialakítását a gyerekekre és a kollégákra bízzuk. 

Néhány lehetőség: http://www.egeszseg.hu/.

• Mennyi vizet kell meginni egy nap egy átlagembernek?     1,5-2 l.

• Miért kell figyelni a sóbevitelre?       Magas vérnyomást okoz.

• Mennyi az egészséges felnőtt pulzusa?      72/perc.

• Mi a bemelegítés szerepe?        A szervezet fizikai, mentális felkészítése a mozgásra.

• Miért veszélyesek az energiaitalok?       Koffein- és taurintartalmuk miatt.

• Mi okozhat testsúlynövekedést?       Mozgásszegény életmód, cukros ételek stb. 

• Mi a BMI?          Testtömegindex.

• Hogyan változik a fiúk és a lányok izom-zsír tömeg százaléka?   Netfit mérésekből tudják a tanulók.

• Mutasson be a tanuló lúdtalpprevenciós feladatot!

• Mutasson be a tanuló gerincmobilizációs gyakorlatot!

• Mutassa meg a tanuló a biomechanikailag helyes testtartást!

• Mutassa meg a tanuló a helyes fejkörzést!
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JÁTÉKTÁR – 1–8. ÉVFOLYAM

A tematikus nap egyik célkitűzése, hogy a gyermekek és a kollégák közösen találjanak ki játékokat, és alkossanak új szabályokat. Ezért is tartom 
fontosnak a Magyar Diáksport Szövetség TE IS programját. A játékok csak kiindulási alapnak, támpontnak számítanak továbbgondolásuk az igazi 
feladat. A játékok típusai a csapatépítők, egységesítők, tükörbe nézők, tervezők, figyelemébresztők, kimozdítók, ötletelők, ÖKO-játékok, nevettetők, 
felnőtt közreműködését igénylők (https://shop.mdsz.hu/shop/kiadvanyok/tesim/alternativ-jatekok-a-mindennapos-testneveleshez-testmozgashoz-2/).

A játék mindannyiunk életében fontos szerepet tölt be. A gyerekek élményeket és barátokat szereztek a közös mozgásos játékok során, melyek egy 
életen át elkísérhetik őket. Csapatban saját játékot alkotni ennél még talán többet is jelent. Olyan tudásra tesznek szert általa, aminek felnőttként fogják 
majd leginkább hasznát venni.

Az alábbi játékok szabad variálásán túl arra is van lehetőség, hogy több korosztályt keverve, akár forgószínpadszerűen egy-egy támogató kolléga 
segítségével játsszanak a tanulók.

A tanulók által újrahasznosított hulladékból gyártott sporteszközök is felhasználhatóak a játékok során. (Ehhez ötletek: https://hulladekvadasz.
hu/2018/11/23/halacska-keszitese-kreativ-hulladek/; http://kornyezetineveles.hulladekboltermek.hu/; https://www.youtube.com/watch?v=lxeiDxLlmwo.) 

Egészség mondja 
A játékot pedagógus vagy gyermek vezeti. Különböző információkat, utasításokat mond a játékvezető. A tanulóknak csak akkor kell teljesíteniük, ha 
az egészséges. Pl.: „Egészség” mondja: Legalább 9 órát kell aludni. Ez egészségtudatos, így a tanulók lefekszenek alvást imitálva. A gyerekek és a 
kollégák kreativitására bízzuk a további állítások kitalálását.

UtánZOO
A kis állatok kiszabadulnak az állatkertből. Az állatkert igazgatója keresi őket, amikor megtalálja, hangosan szól: „Gyertek utánam sánta rókák!” Erre a 
tanulók utánzó mozgással követik az igazgatót. További mozgásformák: pókjárás, rákjárás, fókamászás, mackójárás… Tetszés szerint bővíthető.

Sor- és váltóversenyek
Sor- és váltóversenyek szervezése. Természetesen ennek a feladatnak csak a kreativitás szab határt. 

Egészségtelen bombázó
A bombázó játék során csak akkor kap pontot a csapat, ha az egészségtelent szimbolizáló sporteszközt (pl. piros labdák) találnak el a csapattagok.
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Fogyasztó játék
A labdás fogyasztóban csak akkor számít a találat, ha az egészségtelent szimbolizáló labdával történik. 

Szabadulás az egészségtelentől 
A szabadulás a labdától mintájára, csak az egészségtelent szimbolizáló eszközök (pl. piros labdák) átdobása az ellenfél térfelére.

Gyűjtsd a kupakokat!
A tanulók által – az előzetes, érzékenyítő kupakgyűjtés során – összeszedett PET-palack-kupakokat futva gyűjtik jelre a kijelölt játéktéren. A kupakokat 
a játék után meg is tarthatják a következő játékokhoz, de szelektíven le is adhatják, akár karitatív célokra is. A kupakgyűjtő kiterjeszthető az iskola egész 
területére is akár térképészeti ismereteket fejlesztendő elemekkel kombinálva.

Igaz–hamis játék 
A pedagógus sorolja az állításokat. Azok elhangzásakor, amelyeket igaznak gondolnak, a tanulók a testükkel egy „I” betűt formálnak, a hamisaknál az 
azonosan vélekedők ketten egy „H” betűt alakítanak ki. Az állítások szabadon variálhatóak a tanulók, pedagógusok ötletei alapján.

• Naponta 1,5-2 liter vizet kell elfogyasztani.
• Az energiaitalok egészségesek.
• Sok cukros ételt kell fogyasztani, akkor nem hízunk el.
• 5-6 óra alvás elegendő.
• 9 órát kell aludni.
• A fehér kenyér egészséges.
• Sok gyümölcsöt és zöldséget kell fogyasztani.
• Hetente kell csak fürödni.

Helycsere 
A tanulók tetszés szerint ülnek vagy állnak. A pedagógus egészségtudatos életvezetést hangsúlyozó mondatokat sorol, akikre jellemző, azok helyet 
cserélnek egymással.

• Cseréljenek helyet azok, akik legalább 2 liter vizet megisznak egy nap!
• Cseréljenek helyet azok, akik legalább 9 órát alszanak!
• Cseréljenek helyet azok, akik szeretik a friss zöldségeket!
• Cseréljenek helyet azok, akik nem isznak cukros üdítőket!

Az állítások szabadon variálhatóak a tanulók, pedagógusok ötletei alapján.
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Újrahasznosított floorball
Műanyag palackokból gyártott ütők és összenyomott PET-palack-labda, WC-papír gurigából készített kapu a környezettudatosság jegyében.

Ökodarts 
Papírhulladékból készített táblára elhasznált tollbetétekkel pontszerző.

Újrahasznosított baseball
Egyszerűsített szabályokkal, műanyagból készített ütőkkel és papírból, ruhából készített labdával játszható.

Zsinórlabda lepedővel
Alakítsunk ki két csapatot random módon, majd egy függöny/lepedő négy sarkánál állva akár négyesével is lehetnek a gyerekek. A játék kezdetekor  
a labda a lepedő közepén helyezkedik el, és úgy kell összehangolt munkával átdobni a háló felett, hogy az a túlsó térfél talaját érintse, ott lepattanjon. 
Természetesen a másik oldalon állók feladata az átjuttatott labda elkapása a függöny vagy lepedő segítségével. Kézzel érinteni a labdát nem szabad. 
Pontszerzési lehetőségek: Pontot ér, ha a labda a túlsó térfélre ér, és ott lepattan. Ha a játéktéren kívülre esik a dobás után, akkor a vétlen csapat 
kaphat pontot. Ha a dobás után úgy kerül játéktéren kívülre a labda, hogy az elkapni szándékozó csapat bármely tagja hozzáér, vagy a függönyükből/
lepedőjükből elkapás közben kiesik, akkor a dobó csapat kap pontot. Tovább módosítható.

PET ball TE IS
Ez a játék leginkább a jéghokihoz hasonlít, itt azonban a pálya szerencsés esetben nem csúszik, és a korongot PET-palackok helyettesítik. A játék 
kezdetekor az egyik csapat (például öt játékos) elhelyezkedik középen, két másik játékos pedig a pálya szélén kapuként szolgáló szemeteszsákkal  
a kezében áll. A „kapusok” a pálya szélétől maximum 1 méterrel jöhetnek beljebb játék közben. A játékvezető az 5 játékos elé, középre kiszór  
10 PET-palackot. A játékosoknak ezután laposra kell taposniuk a palackokat, és az ütő segítségével elütés nélkül a szemeteszsákokba kell vezetniük őket.  
A szemeteszsákot tartó társuk a zsák száját a palack felé irányítva tudja segíteni a palackok begyűjtését. A játékosok fejenként 2 palackot lapíthatnak 
és terelhetnek egyszerre. Ha mind a tíz palack a zsákba került, a két begyűjtő játékos a magasba emeli a zsákot, jelezve, hogy csapatuk teljesítette  
a feladatot. A játék időre megy. A csapatok helyezését az időeredmény alapján lehet meghatározni. A leggyorsabb csapat lesz a győztes.
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Keveredj és csoportosulj! 
A játékvezető jelére az általa felvetett probléma megoldásának számszerű eredményét kell megjeleníteni. Pl.: „Keveredj és csoportosulj aszerint, hány 
liter vizet kell fogyasztani naponta!” A helyes válasz 2 liter, ezért két játékosnak kell összeállnia. Természetesen ennek a feladatnak csak a kreativitás 
szab határt. Néhány lehetőség: 

• Keveredj és csoportosulj aszerint, ahányszor kell étkezni egy nap! Megoldás: 5 – reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora.
• Keveredj és csoportosulj aszerint, ahány órát kell aludnod! Megoldás: 9.
• Keveredj és csoportosulj aszerint, ahány testnevelésóra van egy héten! Megoldás: 5.
• Keveredj és csoportosulj aszerint, ahány tejfoguk van a gyerekeknek! Megoldás: 20.

Érzékenyítő akadálypálya 
A tanulók akadálypályát készítenek, amelyen végigvezetik bekötött szemű társukat a társadalmi befogadás előkészítéseként (http://www.jgypk.hu/
mentorhalo/tananyag/A_tarsadalmi_erzekenyites_modszertana_kisgyermekkorban_ii/718_gyakorlat_szitucis_jtk.html).

Javítsd a mozgást/mozdulatot!
Egyéni feladat vagy csoportos feladat. A tanulók vagy csoportok feladatkártyán kapják meg a mozgásformákat, amelyeket nekik kell javítaniuk az 
egészségtudatosság jegyében.

A gyerekek által hozott, kitalált játékok kipróbálása

Óriás társasjáték

Flashmob

Összjáték a legnépszerűbb játékkal
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A képek forrása: https://pixabay.com/ (A képek szabadon másolhatók, módosíthatók és terjeszthetők akár üzletszerzési céllal is, a készítő engedélye és díjazása nélkül.) 

A képek forrása: https://pixabay.com/ (A képek szabadon másolhatók, módosíthatók és terjeszthetők akár üzletszerzési céllal is, a készítő engedélye 
és díjazása nélkül.)
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TANULÓI SEGÉDLET – 1–4. ÉVFOLYAM

Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolán kívüli szabadidős mozgástevékenységek

Készítette: Renczes Ákos 

 
Kedves Gyerekek!         

Ha már tudtok olvasni, és jól megy a szövegértés, fogadjátok szeretettel, és olvassátok el az alábbi 
sorokat. (Ha ez még nem megy annyira, akkor lapozzatok a képregényhez, ahol Okos Sportos ka-
landjait követhetitek figyelemmel.)

Nagy örömömre szolgál, hogy tanítótokkal együtt „Az egészségtudatos gondolkodás és az isko-
lán kívüli szabadidős mozgástevékenységek” tematikus napra esett a választásotok. Megtisztel-
tek döntésetekkel. 

Renczes Ákosnak hívnak, én vagyok a program megalkotója. Biológia–testnevelés–gyógytestne-
velés szakos tanár bácsiként dolgozom egy dunántúli általános iskolában. Tevékenykedem labdarú-
gó- és kézilabdaedzőként is, így nagyon bízom a csapatmunkában. Remélem, hogy a tanuláson túl 
sok örömöt, élményt ad, és szoros barátságok is köttetnek.

Bármilyen meglátásotok van a feladatokkal, háttér-információkkal kapcsolatban, bátran jelezzé-
tek nekem, akár rajzban is!

Ti sokkal jobban értetek már a számítógépekhez, tabletekhez, okostelefonokhoz, mint én. Ezt 
be is bizonyíthatjátok, hiszen az előzetes felkészülés során azt használhatjátok, amit szeretnétek. 
Keressetek rá bátran a következő fogalmakra:

– egészség    – megelőzés
– cukros üdítők   – energiaitalok
– mozgás    – betegség
– táplálkozás    – sófogyasztás
– elhízás    – tisztaság
– testösszetétel   – túlsúly
– vízfogyasztás   – TE IS program
– kiszáradás    – Happy-Hét

Aki megtalálta a világhálón a fogalmakat, nyugodtan ugorja át a következő oldalakat! 
Ha nem szerettek az interneten szörfözni, akkor olvassátok figyelmesen az alábbi sorokat.
A mozgás egyidős az emberiséggel. Az őskor emberének is szüksége volt erőre, ügyességre. 

Az ókori görögöknél fejlett volt a testkultúra, mely összefüggött a harcászattal is, ahogy a római 
gladiátorok felkészítése is. A lovagi képzésben is szerepelt a mozgás, elterjedtek a népi sportok, kö-
zösségi játékok. Később (a reneszánsz kori emberben) egyesült a test és a lélek szépsége. A sport 
mai formájának kialakulását a 18. századra tehetjük. A 19–20. században elkülönült egymástól a 
hivatásos sport és a szabadidős tevékenység.

A sport, a szabadidőnek mozgással való hasznos eltöltése fontosabb tényezővé vált. A szabad-
idő sportos eltöltése nem felesleges erő- és energiapazarlás. A szabadidős sport részeként jelenhet 
meg az iskolai sport.
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A szabadidős sport mindenkinek jó. Nektek a legfontosabb, hiszen mozogtok, ügyesedtek, ba-
rátokat szereztek, jó kedvetek van, levezetitek az esetleges feszültséget, utána pedig jólesik a 
tanulás is.

„A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre meg-
tanít.” (Ernest Hemingway)

Magyarországon három felnőttből kettő túlsúlyos vagy elhízott. Ne Te legyél az egyik a kettőből! 
Fontos feladatod, hogy családtagjaidat, barátaidat is ösztönözd a mozgásra, így ők is egészsé-

gesebbek lesznek, és sokkal több időt tölthettek együtt. 
Tudtad, hogy egy felnőtt naponta több mint 5 órát ül, csupán 7000 lépést tesz meg, és mindösz-

sze 10 percet sportol? Te mennyit mozogsz egy nap? Okostelefonod egyik alkalmazása folyamato-
san számolja a lépéseidet, és elemzéseket készít. Figyeld meg!

Képzeld el, hogy már az is mozgásnak számít a statisztikák szerint, ha gyalog, kerékpárral jössz 
iskolába, sőt amikor a buszról leszállva besétálsz az osztályodba! Szerinted ez elég? Tölts le egy 
mozgásos alkalmazást, és figyeld, hogy mennyit sétálsz, futsz, kerékpározol! Alkossatok barátai-
tokkal egy csoportot a közösségi média valamelyikében, és töltsétek fel oda a napi tevékenysége-
teket! Hidd el, megéri, hiszen egymást fogjátok motiválni a sportolásban!

2014-ben Magyarországon is sor került az Európai lakossági egészségfelmérés második for-
dulójára (ELEF 2014). Célja az egészséghez kapcsolódó témakörök vizsgálata volt kiemelten a 
mozgásos aktivitásra, egészségkárosító hatásokra, táplálkozásra, életvitelre.

A felmérés adatai szerint a felnőtt magyar lakosság csaknem kétharmada jónak vagy nagyon 
jónak tartja a saját egészségét, bár életkor szerint jelentősek az eltérések: a 75 éves és idősebb 
korosztálynak már csak 14%-a elégedett az egészségével. Te elégedett vagy? Tudnál többet tenni, 
hogy egészségesebben élj?

A megkérdezettek többsége tisztában van azzal, hogy saját maga is felelős az egészségéért, 
mégis a lakosság csaknem harmada (29%) dohányzik, több mint huszada (5,4%) önbevallás alap-
ján is nagyivónak minősíthető, kétharmada (67%) nem sportol még napi 10 percet sem. A túlsúlyo-
sak-elhízottak közé tartozik a felnőtt lakosság több mint fele (54%), a középkorú férfiaknak 71%-a.

Most figyelj! A Gyermek Tápláltsági Állapot Vizsgálat (Childhood Obesity Surveillance Initiative, 
COSI) monitorozza az alultápláltságot és az elhízást. A korábbi vizsgálatokhoz képest minden 4. 
lány és minden 5. fiú elhízott vagy túlsúlyos a 7 évesek között. Hazánkban ez az arány stabilizá-
lódni látszik, míg világviszonylatban tízszeresére nőtt az elhízott gyerekek száma. Te a 20%-ban 
vagy a 80%-ban vagy?

Jó, ha tudod, hogy az óvodai közétkeztetés sem minőségében, sem mennyiségében sem felelt 
meg az elvárásoknak (kevés zöldség, gyümölcs, tejtermék, az ételeket magas energiatartalom, de 
alacsony tápérték jellemezte). Az OÉTI 2013-as, másodjára elkészített, iskolákat érintő mérése is 
hasonlóan lesújtó képet mutatott, különösen a túlzott sófogyasztásra való tekintettel (hasonlóan az 
óvodai étkeztetéshez). A legutolsó órában vagyunk, ezért is üdvözítőek azok a kezdeményezések, 
melyek előtérbe helyezik az egészséges életmód kialakítását.

„A hatékony megelőzés, a prevenció rendkívül nagy jelentőséggel bír, hiszen az elhízás, már 
gyermekkorban is számos krónikus, nem fertőző megbetegedés kockázatát növeli (pl. cukorbeteg-
ség, asztma, magas vérnyomás, depresszió). Emellett a gyermekkori túlsúly és elhízás nagy va-
lószínűséggel felnőttkorban is súlyproblémákat okoz (a túlsúlyos serdülők 80%-a túlsúlyos felnőtt 
lesz). További jelentős probléma, hogy a túlsúly és az elhízás kezelése és a következményesen 
megjelenő betegségek rendkívül nagy terhet rónak az egészségügyi ellátórendszerre. Az Európai 
Unióban az egészségügyi költségvetés körülbelül 7%-át fordítják az elhízással kapcsolatos be-
tegségek kezelésére” (az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet [OGYÉI] 
sajtóközleménye).
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Továbbra is aktuális az „ép testben ép lélek” tézise. A családi nevelés mellett az iskolai testne-
velés is alkalmas a testi és lelki fejlesztésre. Az iskolában jelentős szerepet kap az egészséget ve-
szélyeztető, inaktív életmód elleni küzdelem. Fontos, hogy a rendszeres fizikai aktivitást értékként 
kezeljék az oktatási intézmények, közvetítsenek ismereteket a jelentőségéről, a gyakorlati megva-
lósíthatóságáról, és segítsék elő a mozgással kapcsolatos pozitív érzelmek kialakulását, az aktív 
életmód melletti elköteleződést. A testnevelés elősegíti az ajánlott fizikai aktivitás megvalósulását, 
a jelenkori generációk jellemzőinek figyelembevételével az öröm és élményszerű mozgásos tartal-
mak megjelenését. A másik lehetőség az iskolán kívüli, szabadidős sporttevékenységekben rejlik. 
Az „Iskoláskorú gyermekek egészség-magatartása” (Health Behaviour in School-aged Children, 
HBSC) felmérés szerint a gyermekek a szabadidejükben sem mozognak eleget. A vizsgált évfolya-
mokra vonatkozóan a gyermekek maximum 56%-a (fiúk: 56%, lányok: 36%) mozog legalább heti 
2 órát intenzíven. 

A felnőttkorra egyre gyakrabban jellemző inaktív, ülő életmód egyre fiatalabb korosztályokban 
jelenik meg, és válik divatossá, általánossá. A generációtok képernyőhasználata már óvodáskor-
ban megjelenik, ugyanis okostelefonokkal, tabletekkel, videó- és számítógépes játékok különböző 
változataival játszotok. A szabadidő eltöltésében is súlyos változásokat igazolnak a felmérések. Az 
„Iskoláskorú gyermekek egészség-magatartása” című, az Egészségügyi Világszervezettel együtt-
működésben zajló kutatás 2010. évi felméréséről készült nemzeti jelentés részletesen foglalkozik a 
fizikailag aktív időtöltéssel és a képernyőhasználattal.

Fontos, hogy TI, gyermekek saját magatok ébredjetek rá az egészséges életmód fontosságára. 
A testnevelésórákon, a szabadidős sportfoglalkozásokon való élmények az egészségmegőrző és 
fejlesztő funkción túl nagy szerepet játszanak a személyiségfejlesztésben (önismeret, felelősség-
vállalás, konfliktuskezelés, kreativitás, inkluzív magatartás) is.

A tanulók fizikai mutatói az elmúlt évtizedekben romlottak, a tanulók testösszetétele, fittsége, 
kedvezőtlenül változott. A szűrések eredményei sajnos jelentős látásromlást, elhízást, vérnyomás-
emelkedést, asztmát, különböző allergiás reakciókat diagnosztizáltak. Fontos megemlíteni, hogy 
a növekvő iskolai teljesítmény ellenére a magatartási és emocionális zavarral küzdők száma is 
emelkedik. 

A magyar iskoláskorúak kevesebb, mint 20%-a mozog eleget, ez a HBSC mérésben részt vevő 
országok között közepes értéknek felel meg. Ennek megváltoztatása érdekében korszerűsíteni kell 
a testnevelést, nyitni az új generációk felé. Fontos, hogy a fizikai aktivitást értékként kezeljük.

Figyelj az ikonokra is, hiszen fontos útmutatót adnak!
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Légy kreatív, alkoss valami újat, használd a fantáziádat!

Most ábrándozhatsz, engedd el a képzeletedet!

Mutasd be!

Tárd elénk!

Ismételd át, hogy mit tanultál, hallottál!

Vizsgálódj! Vonj le következtetéseket, keress összefüggéseket!
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Figyeld meg több szempont alapján is!

Reagálj, változtass, vitázz!

Kérdezz bátran! Keresd a megoldást!

Ha jobb ötlet jut az eszedbe, változtass újra!
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A nap célja és az én személyes célom, hogy minél többen mozogjatok, táplálkozzatok egészsé-
gesen, pihenjetek megfelelően, éljetek egészségtudatosan, és biztassátok erre környezeteteket is.

„Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolán kívüli szabadidős mozgástevékenységek 
tematikus nap” programja tartalmazza a választható elméleti, a tantermi játékos feladatok és a 
tornatermi/szabadtéri feladatok ajánlását. A feladatokat mindenki a saját ízlése szerint formálhatja, 
teret engedhet saját kreativitásának. Változtassatok bátran!

A program épít előzetes tudásotokra (környezetismeret, sportági ismeretek), az egymás közötti 
tudásmegosztásra, az egymástól való tanulás motiváló erejére.

Átfogó képet ad az egészségtudatos magatartásról, benne a táplálkozás, a hozzá tartozó beteg-
ségek, a sport és a sérülések, valamint a higiénia fontosságáról.

A játékos feladatok tetszés szerint változtathatóak, továbbfejleszthetőek, ezekkel tiszteljetek meg 
minket, és küldjétek el a változatokat!

A nap egyik célkitűzése, hogy TI, gyermekek és a tanáraitok közösen találjatok ki játékokat, és 
alkossatok új szabályokat. Ezért is tartom fontosnak a Magyar Diáksport Szövetség TE IS program-
ját. A játékok csak kiindulási alapnak, támpontnak számítanak, továbbgondolásuk az igazi. A játé-
kok típusai a csapatépítők, egységesítők, tükörbe nézők, tervezők, figyelemébresztők, kimozdítók, 
ötletelők, ÖKO-játékok, nevettetők, felnőtt közreműködését igénylők.

A játék mindannyiunk életében fontos szerepet tölt be. Élményeket és barátokat szereztek a kö-
zös mozgásos játékok során, melyek egy életen át elkísérnek Benneteket. Csapatban saját játékot 
alkotni ennél még talán többet is jelent. Olyan tudásra tesztek szert általa, aminek felnőttként fogjá-
tok majd leginkább hasznát venni.

A tematikus nappal kapcsolatban felhasználható – elsősorban szabad térre tervezett – játékok 
szabad variálásán túl arra is van lehetőség, hogy több korosztályt keverve, akár forgószínpadsze-
rűen játsszátok őket.
Nem mehetünk el a generációtok igénye mellett:

• Több honlap is navigál titeket, hogyan kell használati tárgyakat, dekorációkat készíteni, való-
ban újrahasznosítani: http://hobbibol.com/2016/10/kreativ-ujrahasznositasi-otletek/.

• A tematikus nap sportos vonala nagyobb hangsúlyt kapott a tervezés során, mint a betegség-
megelőzés, a káros függőségekkel szembeni magatartás fejlesztése. Az „étrend, bioritmus, 
higiénia, médiatudatosság, szenvedélybetegségek felismerése” is kidolgozható.

• Hangsúlyosabb szerepet kaphatnak, és már az 1. osztálytól használhatók az egészség-
gel, mozgással kapcsolatos applikációk (lépésszámláló, kalóriaszámláló, vérnyomásmé-
rő), okoseszközök: https://www.digitaliscsalad.hu/elmeny/5-ingyenes-egeszsegugyi-app-
idoseknek-es-nem-csak-nekik.

• A tudatos vásárlás témája teret nyithat a fogyasztóvédelmi kérdések tárgyalásának: https://
tudatosvasarlo.hu/rovat/etel-ital.

• A drámapedagógia eszközeivel dramatizált helyzetekben tanulhatjátok meg, hogyan mond-
jatok nemet a drogra, italra, cigarettára akkor is, ha a közvetlen környezetetekből ajánlják 
ezeket.

• Plakát, prospektus, szórólap alkotása, puzzle készítése: http://kingarium.blogspot.
com/2014/05/online-puzzle-keszitese.html.

• Hulladékból „sport és egészséges táplálkozás” szemétszobor alkotása, sporteszközók készí-
tése.

• Sportos kifestő, képregény készítése, rajzpályázat: http://www.tanarblog.hu/tiz-weboldal/2646-
tiz-weboldal-kepregeny-kesziteshez.

• Foglalkoztatófüzetek alkotása, játékos ismertetők, feladatlapok, fejlesztők:

http://kingarium.blogspot.com/2014/05/online-puzzle-keszitese.html
http://kingarium.blogspot.com/2014/05/online-puzzle-keszitese.html
http://www.tanarblog.hu/tiz-weboldal/2646-tiz-weboldal-kepregeny-kesziteshez
http://www.tanarblog.hu/tiz-weboldal/2646-tiz-weboldal-kepregeny-kesziteshez
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 – http://www.kormany.hu/download/c/d8/c0000/Foglalkoztato_fuzet_1_2_osztalyosoknak_
alma_logoval.pdf;

 – http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/886114/kezmosas_fuzet_matricakkal_web.
pdf/f6e6b457-75a5-cb4e-9096-b37618959e78;

 – https://www.jatekliget.hu/letoltheto-pontosszekoto-feladatlapok-261;
 – http://fejlesztomuhely.blogspot.com/p/feladatlapok.html.

• Videó, blog, vlog , flashmob (egész iskolát bevonva) készítése.
• Játékalkotás: https://shop.mdsz.hu/.
• Póló tervezése.

http://www.kormany.hu/download/c/d8/c0000/Foglalkoztato_fuzet_1_2_osztalyosoknak_alma_logoval.pdf
http://www.kormany.hu/download/c/d8/c0000/Foglalkoztato_fuzet_1_2_osztalyosoknak_alma_logoval.pdf
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/886114/kezmosas_fuzet_matricakkal_web.pdf/f6e6b457-75a5-cb4e-9096-b37618959e78
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/886114/kezmosas_fuzet_matricakkal_web.pdf/f6e6b457-75a5-cb4e-9096-b37618959e78
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TANULÓI SEGÉDLET – 5–8. ÉVFOLYAM

Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolán kívüli szabadidős mozgástevékenységek

Készítette: Renczes Ákos 

Kedves Gyerekek!       

Nagy örömömre szolgál, hogy tanárotokkal együtt „Az egészségtudatos gondolkodás és az is-
kolán kívüli szabadidős mozgástevékenységek” tematikus napra esett a választásotok. Meg-
tiszteltek döntésetekkel. 

Renczes Ákosnak hívnak, én vagyok a program megalkotója. Biológia–testnevelés–gyógytest-
nevelés szakos tanárként dolgozom egy dunántúli általános iskolában. Tevékenykedem labdarúgó- 
és kézilabdaedzőként is, így nagyon bízom a csapatmunkában. Remélem, hogy a tanuláson túl sok 
örömöt, élményt ad, és szoros barátságok is köttetnek.

Bármilyen meglátásotok van a feladatokkal, háttér-információkkal kapcsolatban, bátran jelezzé-
tek.

Ti sokkal jobban értetek a számítógépekhez, tabletekhez, okostelefonokhoz, mint én. Ezt be is 
bizonyíthatjátok, hiszen az előzetes felkészülés során azt használhatjátok, amit szeretnétek. Ke-
ressetek rá bátran a következő fogalmakra:

– egészség    – prevenció
– egészségtudatosság  – cukorbetegség
– mozgás    – magas vérnyomás
– táplálkozás    – sófogyasztás
– elhízás    – WHO
– BMI     – NETFIT
– testösszetétel   – túlsúly
– vízfogyasztás   – TE IS program
– kiszáradás    – Happy-Hét
– hidratáció    – GYERE® program
– higiénia    – Z generáció
– sport     – energiaital
– versenysport    – cukros üdítők
– szabadidősport   – koffein

Több fogalommal már a NETFIT mérések online felületén találkoztatok, és sok információt szerez-
tetek. Aki megtalálta a világhálón a fogalmakat, nyugodtan ugorja át a következő oldalakat! 

Ha nem szerettek az interneten szörfözni, akkor olvassátok el figyelmesen az alábbi sorokat.
A testkultúra egyidős az emberiséggel. Az őskor emberének is szüksége volt testi erőre, ügyes-

ségre. A korai társadalmakban fontos szerepe volt a testkultúrának, mely szorosan összefonódott 
a vallási tartalmakkal, átszőtték a társadalmi szokások, hagyományok. Talán a legismertebb rend-
szer az ókori görögöké volt. Fejlett volt a testkultúra, mely összefüggött a harcászattal is, ahogy a 
római gladiátorok felkészítése is. A lovagi képzésben is szerepelt a mozgás, elterjedtek a népi spor-
tok, közösségi játékok. A reneszánsz kori emberben egyesült a test és a lélek szépsége. A sport 
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mai formájának kialakulását a 18. századra tehetjük. A 19–20. században elkülönült egymástól a 
hivatásos sport és a szabadidős tevékenység.

A sport, a szabadidőnek mozgással való hasznos eltöltése több aspektusból vizsgálva egyre 
fontosabb tényezővé válik. A minőségi szabadidőt önmagunk megvalósítására, személyiségfejlő-
désünkre, a flow élmény átélésére fordíthatjuk. Az ily módon eltöltött szabadidő nem felesleges 
erő- és energiapazarlás. A szabadidős sport részeként jelenhet meg az iskolai sport.

A szabadidős sport tehát mind számotokra, mind a társadalom számára, mind a gazdaság szem-
pontjából haszonnal jár. Nektek a legfontosabb a fizikai aktivitás, a testi-lelki egészség megőrzése, 
a prevenció, a személyiségfejlődés, a stresszoldás, a szellemi frissesség fenntartása, a pozitív 
énkép kialakítása, a jellem, akarat erősítése, javítása.

„A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre meg-
tanít.” (Ernest Hemingway)

A testmozgás a testi és lelki egészségetekre gyakorolt hatásának szerepe napjainkra felértéke-
lődött. A leggyakrabban előforduló betegségek kapcsolatba hozhatóak a fizikai aktivitással, annak 
hiányával, az inaktív életmóddal, továbbá az egészségtelen táplálkozással. A mozgásszegény élet-
mód következtében olyan betegségek jelentkeznek, melyek eddig nem voltak a korcsoportotokra 
jellemzőek (magas vérnyomás, elhízás, cukorbetegség, emelkedett koleszterin- és vérzsírszint). 
Ördögi körként értelmezhető, hiszen a kialakuló betegségek következtében tovább csökken a moz-
gásos aktivitásotok. A mozgásszegény életmód gátolja a fittség kialakulását. Összefüggést találtak 
a fittség, az elhízás, a szív- és érrendszeri betegségek rizikófaktorai, a csontsűrűség és a mentális 
egészség között is. A felnőttek egészségtelen táplálkozása és a kevés mozgás egyaránt hozzájárul 
a magyarok jelentős súlytöbbletéhez és kirívóan rossz egészségi állapotához. Magyarországon 
három felnőttből kettő túlsúlyos vagy elhízott. Ne Te legyél az egyik a kettőből! A magyarok ét-
rendjére a sok, főleg állati eredetű zsír, a kevés gabonaféle, különösen a teljes kiőrlésű, a nem 
megfelelő zöldség- és gyümölcsfogyasztás jellemző. Az Országos Táplálkozás és Tápláltsági Álla-
pot Vizsgálat (OTÁP 2014) figyelemfelkeltő adatokat és fenyegető jövőt jósol. Nélkülözhetetlenek 
a megelőzést célzó intézkedések, amelyeket mihamarabb el kell kezdeni. Fontosak vagytok, és 
rajtatok keresztül családtagjaitokat, barátaitokat is egészségtudatosságra szeretnénk ösztönözni. 
Látnunk kell, hogy az egészségtelen táplálkozáson túl az inaktív életmód is veszélyként leselkedik 
ránk. E kettő jelentősen hozzájárul az elhízáshoz és a hozzá kapcsolódó betegségekhez (2-es 
típusú cukorbetegség, szívkoszorúér-, magasvérnyomás-betegség, stroke, egyes rákbetegségek, 
pszichoszociális problémák, amelyek korai halálozáshoz vezethetnek). Egy felnőtt naponta több 
mint 5 órát ül, csupán 7000 lépést tesz meg, és mindössze 10 percet sportol. Te mennyit mozogsz 
egy nap? Okostelefonod egyik alkalmazása folyamatosan számolja a lépéseidet, és elemzéseket 
készít. Tudtad?

Képzeld el, hogy már az is mozgásnak számít a statisztikák szerint, ha gyalog, kerékpárral jössz 
iskolába, sőt amikor a buszról leszállva besétálsz az osztályodba! Szerinted ez elég? Tölts le egy 
mozgásos alkalmazást, és figyeld, hogy mennyit sétálsz, futsz, kerékpározol! Alkossatok barátai-
tokkal egy csoportot a közösségi média valamelyikében, és töltsétek fel oda a napi tevékenysége-
teket! Hidd el, megéri, hiszen egymást fogjátok motiválni a sportolásban!

2014-ben Magyarországon is sor került az Európai lakossági egészségfelmérés második for-
dulójára (ELEF 2014). Célja az egészséghez kapcsolódó témakörök vizsgálata volt, kiemelten a 
mozgásos aktivitásra, egészségkárosító hatásokra, táplálkozásra, életvitelre.

A felmérés adatai szerint a felnőtt magyar lakosság csaknem kétharmada jónak vagy nagyon 
jónak tartja a saját egészségét, bár életkor szerint jelentősek az eltérések: a 75 éves és idősebb 
korosztálynak már csak 14%-a elégedett az egészségével. Te elégedett vagy? Tudnál többet tenni, 
hogy egészségesebben élj?
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A megkérdezettek többsége tisztában van azzal, hogy saját maga is felelős az egészségéért, 
mégis a lakosság csaknem harmada (29%) dohányzik, több mint huszada (5,4%) önbevallás alap-
ján is nagyivónak minősíthető, kétharmada (67%) nem sportol még napi 10 percet sem. A túlsúlyo-
sak-elhízottak közé tartozik a felnőtt lakosság több mint fele (54%), a középkorú férfiaknak 71%-a.

Most figyelj! A Gyermek Tápláltsági Állapot Vizsgálat (Childhood Obesity Surveillance Initiative, 
COSI) monitorozza az alultápláltságot és az elhízást. A korábbi vizsgálatokhoz képest minden 4. 
lány és minden 5. fiú elhízott vagy túlsúlyos a 7 évesek között. Hazánkban ez az arány stabilizá-
lódni látszik, míg világviszonylatban tízszeresére nőtt az elhízott gyerekek száma. Te a 20%-ban 
vagy a 80%-ban vagy?

Jó, ha tudod, hogy az óvodai közétkeztetés sem minőségében, sem mennyiségében sem felelt 
meg az elvárásoknak (kevés zöldség, gyümölcs, tejtermék, az ételeket magas energiatartalom, de 
alacsony tápérték jellemezte). Az OÉTI 2013-as, másodjára elkészített, iskolákat érintő mérése is 
hasonlóan lesújtó képet mutatott, különösen a túlzott sófogyasztásra való tekintettel (hasonlóan az 
óvodai étkeztetéshez). A legutolsó órában vagyunk, ezért is üdvözítőek azok a kezdeményezések, 
amelyek előtérbe helyezik az egészséges életmód kialakítását.

„A hatékony megelőzés, a prevenció rendkívül nagy jelentőséggel bír, hiszen az elhízás már 
gyermekkorban is számos krónikus, nem fertőző megbetegedés kockázatát növeli (pl. cukorbeteg-
ség, asztma, magas vérnyomás, depresszió). Emellett a gyermekkori túlsúly és elhízás nagy va-
lószínűséggel felnőttkorban is súlyproblémákat okoz (a túlsúlyos serdülők 80%-a túlsúlyos felnőtt 
lesz). További jelentős probléma, hogy a túlsúly és az elhízás kezelése és a következményesen 
megjelenő betegségek rendkívül nagy terhet rónak az egészségügyi ellátórendszerre. Az Európai 
Unióban az egészségügyi költségvetés körülbelül 7%-át fordítják az elhízással kapcsolatos be-
tegségek kezelésére” (az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet [OGYÉI] 
sajtóközleménye).

Továbbra is aktuális az „ép testben ép lélek” tézise. A családi nevelés mellett az iskolai testne-
velés is alkalmas a testi és lelki fejlesztésre. Az iskolában jelentős szerepet kap az egészséget 
veszélyeztető, inaktív életmód elleni küzdelem. Fontos, hogy a rendszeres fizikai aktivitást érték-
ként kezeljék az oktatási intézmények, közvetítsenek ismereteket a jelentőségéről, a gyakorlati 
megvalósíthatóságáról, és segítsék elő a mozgással kapcsolatos pozitív érzelmek kialakulását, 
az aktív életmód melletti elköteleződést. A testnevelés elősegíti az ajánlott fizikai aktivitás meg-
valósulását, a jelenkori generációk jellemzőinek figyelembevételével az öröm és az élményszerű 
mozgásos tartalmak megjelenését. A másik lehetőség az iskolán kívüli, szabadidős sporttevékeny-
ségekben rejlik. Az „Iskoláskorú gyermekek egészség-magatartása” (Health Behaviour in School-
aged Children, HBSC) felmérés szerint a gyermekek a szabadidejükben sem mozognak eleget. A 
vizsgált évfolyamokra vonatkozóan a gyermekek maximum 56%-a (fiúk: 56%, lányok: 36%) mozog 
legalább heti 2 órát intenzíven. 

A felnőttkorra egyre gyakrabban jellemző inaktív, ülő életmód egyre fiatalabb korosztályokban 
jelenik meg, és válik divatossá, általánossá. A generációtok képernyőhasználata már óvodáskor-
ban megjelenik, ugyanis okostelefonokkal, tabletekkel, videó- és számítógépes játékok különböző 
változataival játszotok. A szabadidő eltöltésében is súlyos változásokat igazolnak a felmérések. Az 
„Iskoláskorú gyermekek egészség-magatartása” című, az Egészségügyi Világszervezettel együtt-
működésben zajló kutatás 2010. évi felméréséről készült nemzeti jelentés részletesen foglalkozik a 
fizikailag aktív időtöltéssel és a képernyőhasználattal.

Fontos, hogy TI, gyermekek saját magatok ébredjetek rá az egészséges életmód fontosságára. 
A testnevelésórákon, a szabadidős sportfoglalkozásokon való élmények az egészségmegőrző és 
fejlesztő funkción túl nagy szerepet játszanak a személyiségfejlesztésben (önismeret, felelősség-
vállalás, konfliktuskezelés, kreativitás, inkluzív magatartás) is.
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A tanulók fizikai mutatói az elmúlt évtizedekben romlottak, a tanulók testösszetétele, fittsége, 
kedvezőtlenül változott. A szűrések eredményei sajnos jelentős látásromlást, elhízást, vérnyomás-
emelkedést, asztmát, különböző allergiás reakciókat diagnosztizáltak. Fontos megemlíteni, hogy 
a növekvő iskolai teljesítmény ellenére a magatartási és emocionális zavarral küzdők száma is 
emelkedik. 

A magyar iskoláskorúak kevesebb mint 20%-a mozog eleget, ez a HBSC mérésben részt vevő 
országok között közepes értéknek felel meg. Ennek megváltoztatása érdekében korszerűsíteni kell 
a testnevelést, nyitni az új generációk felé. Fontos, hogy a fizikai aktivitást értékként kezeljük.

Figyelj az ikonokra is, hiszen fontos útmutatót adnak!

Most ábrándozhatsz, engedd el a képzeletedet!

 

Mutasd be!

Tárd elénk!

Ismételd át, hogy mit tanultál, hallottál!
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Vizsgálódj! Vonj le következtetéseket, keress összefüggéseket!

 

Figyeld meg több szempont alapján is!

 

Reagálj, változtass, vitázz!

 

Kérdezz bátran! Keresd a megoldást!

Ha jobb ötlet jut az eszedbe, változtass újra!
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A tematikus nap célja és az én személyes célom, hogy minél többet mozogjatok, táplálkozzatok 
egészségesen, pihenjetek megfelelően, éljetek egészségtudatosan.

„Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolán kívüli szabadidős mozgástevékenysé-
gek” tematikus nap programja tartalmazza a választható elméleti, a tantermi játékos feladatok és a 
tornatermi/szabadtéri feladatok ajánlását. A feladatokat mindenki a saját ízlése szerint formálhatja, 
teret engedhet saját kreativitásának. Változtassatok bátran!

A tematikus nap épít előzetes tudásotokra (környezetismeret, természetismeret, biológia, egész-
ségtan, sportági ismeretek), az egymás közötti tudásmegosztásra, az egymástól való tanulás moti-
váló erejére.

Átfogó képet ad az egészségtudatos magatartásról, benne a táplálkozás, a hozzá tartozó beteg-
ségek, a sport és a sérülések, valamint a higiénia fontosságáról.

A játékos feladatok tetszés szerint változtathatóak, továbbfejleszthetőek, ezekkel tiszteljetek meg 
minket, és küldjétek el a változatokat!
További tippek:

• Meghívott vendégek is tovább színesíthetik a programot, például a védőnő, gyerekorvos, szü-
lő, aki a témába vágó előadásra felkérhető; gyógyult szenvedélybetegek beszámolója nagyon 
szuggesztív lehet (felső tagozatban), bővíthető a paletta minél több ötlettel.

• Több honlap navigál titeket és tanáraitokat, hogyan kell használati tárgyakat, dekorációkat 
készíteni, valóban újrahasznosítani, pl. http://hobbibol.com/2016/10/kreativ-ujrahasznositasi-
otletek/.

• A tematikus nap sportos vonala nagyobb hangsúlyt kapott a tervezés során, mint a betegség-
megelőzés, a káros függőségekkel szembeni magatartás fejlesztése. Az „étrend, bioritmus, 
higiénia, médiatudatosság, szenvedélybetegségek felismerése” is kidolgozható.

• A NAT egyik fejlesztési célja a testi és lelki egészségre nevelés és a felkészítés arra, hogy 
ellenük felvértezve találkozzatok a káros szenvedélyekkel és káros táplálkozási szokásokkal. 
A tápanyagok energiatartalma, a mesterséges és természetes anyagok már alsó tagozatban 
részei a közműveltségi tartalmaknak, 7–8. évfolyamon az enzimekről, a vércukorszintről, im-
munrendszerről, koleszterinről, szénhidrátokról is tanultok. Kémiából az élelmiszerek adalék-
anyagairól, pszichoaktív szerekről is szólnak az órák (https://kaloriabazis.hu/).

• A NAT a kulcskompetenciák között sorolja fel, az oktatáspolitika pedig kiemelten kezeli a di-
gitális kompetencia fejlesztését. Hangsúlyosabb szerepet kaphatnak, és már az 1. osztálytól 
használhatók az egészséggel, mozgással kapcsolatos applikációk (lépésszámláló, kalória-
számláló, vérnyomásmérő), okoseszközök (https://www.digitaliscsalad.hu/elmeny/5-ingyenes-
egeszsegugyi-app-idoseknek-es-nem-csak-nekik).

• Az egészségtudatos szokások kialakítása kapcsán az élelmiszer-biztonsági kérdések is részei 
lehetnek a tematikus napnak. Az élelmiszerekben található adalékanyagok, az E-számok, a 
biotermékek, a hungarikumok, a kézműves élelmiszerek, a nagyüzemi termelésből adódó koc-
kázatok és hasznok, az allergiák és allergének témája fejleszti az egészségtudatosság mellett 
a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettséget is (http://elelmiszerlanc.kormany.hu/).

• A tudatos vásárlás témája teret nyithat a fogyasztóvédelmi kérdések tárgyalásának (https://
tudatosvasarlo.hu/rovat/etel-ital).

• Az allergén anyagokat itt találjátok, bővíthetitek a már meglévő tudásotokat: http://portal.nebih.
gov.hu/documents/10182/21442/08_30_Allerg%C3%A9n+%C3%BAtmutat%C3%B3/8a946e
4e-753b-409e-a85e-e83b0c9a17f9.

• A drámapedagógia eszközeivel dramatizált helyzetekben megtanulhatjátok, hogyan mondja-
tok nemet a drogra, italra, cigarettára akkor is, ha a közvetlen környezetetekből ajánlják őket, 
és az önbecsüléseteket támadják, ha nem fogadjátok el (drámapedagógus tanár szerepe, 
színészek, közéleti személyiségek szerepvállalása).

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21442/08_30_Allerg%C3%A9n+%C3%BAtmutat%C3%B3/8a946e4e-753b-409e-a85e-e83b0c9a17f9
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21442/08_30_Allerg%C3%A9n+%C3%BAtmutat%C3%B3/8a946e4e-753b-409e-a85e-e83b0c9a17f9
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21442/08_30_Allerg%C3%A9n+%C3%BAtmutat%C3%B3/8a946e4e-753b-409e-a85e-e83b0c9a17f9
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• Plakát, prospektus, szórólap alkotása, puzzle készítése: http://kingarium.blogspot.
com/2014/05/online-puzzle-keszitese.html.

• Hulladékból „sport és egészséges táplálkozás” szemétszobor alkotása, sporteszközók készí-
tése.

• Sportos kifestő, képregény készítése, rajzpályázat: http://www.tanarblog.hu/tiz-weboldal/2646-
tiz-weboldal-kepregeny-kesziteshez.

• Foglalkoztatófüzetek megalkotása, játékos ismertetők, feladatlapok, fejlesztők:
 – http://www.kormany.hu/download/c/d8/c0000/Foglalkoztato_fuzet_1_2_osztalyosoknak_
alma_logoval.pdf;

 – http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/886114/kezmosas_fuzet_matricakkal_web.
pdf/f6e6b457-75a5-cb4e-9096-b37618959e78;

 – https://www.jatekliget.hu/letoltheto-pontosszekoto-feladatlapok-261;
 – http://fejlesztomuhely.blogspot.com/p/feladatlapok.html.

• Videó, blog, vlog, flashmob (az egész iskolát bevonva) készítése.
• Játékalkotás: https://shop.mdsz.hu/.
• Póló tervezése.

http://kingarium.blogspot.com/2014/05/online-puzzle-keszitese.html
http://kingarium.blogspot.com/2014/05/online-puzzle-keszitese.html
http://www.tanarblog.hu/tiz-weboldal/2646-tiz-weboldal-kepregeny-kesziteshez
http://www.tanarblog.hu/tiz-weboldal/2646-tiz-weboldal-kepregeny-kesziteshez
http://www.kormany.hu/download/c/d8/c0000/Foglalkoztato_fuzet_1_2_osztalyosoknak_alma_logoval.pdf
http://www.kormany.hu/download/c/d8/c0000/Foglalkoztato_fuzet_1_2_osztalyosoknak_alma_logoval.pdf
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/886114/kezmosas_fuzet_matricakkal_web.pdf/f6e6b457-75a5-cb4e-9096-b37618959e78
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/886114/kezmosas_fuzet_matricakkal_web.pdf/f6e6b457-75a5-cb4e-9096-b37618959e78


A kiadvány az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-érté-
kelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” projekt 
„Köznevelési tematikus hetek, tematikus napok programfejlesztése” című alprojektjének keretében 
valósult meg.
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